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المعاصرالعربيالعقلسماتأهماحديأنيبدو

والحقاك!قالبديهياتهنكثيراسترجاععليهيدابه

منهمافرغفاقدانناالعربالمو)طنيننحننطنكناالتي

والحرببةالتنميسةطرببقعليأبعدهاهواليوانطلقنا

وطنفااهتدادعئيالاخداثتجبرنااذ.والتقدم

احسترامأهميةحولالحوارهعاودةالكبيرالحيالعربي

المشارمحةوضرورةالدببمقراطيةوجدويالأنسانحقوق

هنذلكوغيرهصيرهاصنعفيللجماهيرالعميأسية

فياس!تفرتقدانهأنفنكناالتيوالقيمالمعاني

المنصرمالقرننهايةفينهضتناعصرب!دايةهعوجداننا

.القرنهذاوهطلع

)حدسةطأهرةعنالحديثهقامفيهناولسنا

هق!أمفيولسنا6حولهاندورألثيأالمغلقةالشعارات

احْطراتهواليهذصميرأنهانحبولكن،تفسيرهاهحاولة

العال!مفيأليومالحوارحولهأارتفعالتيوالقيمالمبادفي

بينوالتفاهمالاذيانبينالتساهحقيمةهيالعربعي

والتفاهم؟الدينيالتساعحهبداأهميةوتبدو.المعتفدأت

!بهالكاصلالو!يوالتسليمرغمانهفيالمعتقداتبين
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فييوالعمرانالحضار!أساسيالتاهنأولأماعقبارهأشاسا

والفكريالدينيالتعصميههكاهرفانمتحضرعجتمعأي

وجودنسايهفدبالتانت!نعارابينناتنتسصربدألتقد

ببرفعالسيلاحالاخيرالضررفيفشهفنأءات!هثالاجتماعي

لمحطساءتحستوالعداوكاتممتحكم-أوارهيشتدوا!ظال

نعلمخفيةأصمابعكلهفىلكوتوكيالمعت!ررعنالففاع

بناتريصحفأنهاطع41وجهعلبموثعلمأصحابهاجميعا

كل!.العئعر

المحاهي!ناتحادهركواهتماهالتبؤرلافيوو!

هجموعةادارلاوالدراسالَاللبحوثالعرلي

تمككلالتبمالأساسيةضايا41حولالهادئةالشل!ةالحوارات

اراتاهدهأولوكانلتط.اليومالعرببمالضلهموم

الستقسسفألتابينوالتفاهمالدينبمالتسماهححولتدور

الاض!حممفس!سيهمائلةندوة!ررفرصةالمرك!رانتهو!قسد

tعنالمدلافسيبجنيعفالمتحدلا - rها).-ا!

سيمانوليمالدكتورألمستعفمارلهسثلاأليهافأهـفد

وعادهصسرفيا!روهبم41الفكرأقطالهاأحدقلاده

باتحطدغسفتالتيردائركاالحوااليت!سي!رهلد!ررم

نخبةفيهشاوكاللىيالحوارفىلك،العرليالمحاهين
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والفكريةالدينيةا!نتماءاتذويالمفكرينأبرزمن

المخشلفة.

القأرفياليهناثموراالحوارهذانقدمنحنوها

اْذلسيهنهدفتحقيقفينسهمبذلكُعلناالعربي

العربي.الفكريالمناخفيالعفلانيةنشروهوأهدافنا

،،ءالتوفيقوهنهوبالله

فرحساتذورمحمدد.

المركزه!دير
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الافتتاحية:الكلمة

المعاصرالعربيالمجتمع!قضاياالعربالمحاهيناتحاد

ضيسيأبوفاروق

العرلب!المحاهينلاتحادالعامالاهين

ساالمؤس!ىأحدهوالعرلبالمحاهيناتحادإن

هن!ذنفسهانذرتالتيالحكوهيةغيرالدوليةالعربية

هثلالملكميريةأهتنأقضايالخدهة4491عامهولدها

.والوحدةوالتقدمالسياسيةوحربباتطالانسانحقوق

عطيانعملفينركزفنحنالقانونهواختصأصناولأئا

هنصثواحدةتوحيدنمابهدفالعربيةالثشريعالناتنسميق

.قعهماالمنشودةالوحدةاليوللوصولالاضةهذهأدوات

فسان،الماضيفيالثجاربتعنَرتوههما،الزهنطال

هذاولضمان.وضرورةحثمالمستقبلقيأهتناوحدة

بثافةلهنعملفانناالاهةهذهلابناءالحتميالمستقبل

المبنيوالعمقالوعيهنعاليةوبدرجظوالسبلالوسائل

الجماهير.وآمالوالديصقراطية،الدرسعلي

اهثاناتهنالعربيةالأئةعالهذهاليوبالاضافة

ببعضأيضماشتصففالنهاهعروفةمائئةوقدرات

بتأريخهاولث!ت،والعرقيالدببنيوالتعدوالفروقات
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الاصىلاموهواغلبيتهابدينفأدرةدائمةكأنتالمجيد

هعتقداق!ه!موبثافة)بناههألجميعتوفرانالسمح

والوئامالوحدةلهمتوفرأنالعرفيةوأصولهمالدينية

التعمعامسحقضيةفانلذلك.وسلامهحبةفيوالعيش

كانتلانهاحادةقضيةاهتنافيتعَنلموانالديني

أنهالا،عنيهاالتغلبعليالمأضيةال!مورعبرقأدرة

هنأكاصمبحالاعداءوبفعلالمعاصرةالحياةبتعقيدات

التساهح.اكوذالهِئامهذا-وهناكهنا-هايهدد

احسدحبموا!سربالمحأعيناتحادأنوبما

بالائمالمرتبفه،الحثوهيةغيرالدوليةانمنظماث

سنواتهافسيالمتحدةالائمأخذل!اوقد،المتحدة

احترامعليوالعملالدينيالتساهحفضيةتعطيالأخيرة

بينهساالتمييزوعدم،المختلفةالدينيةالمعتفدالت

الصؤنخراتهنالعديسدعقدتحيت،خاصمةأهمية

التمييزبمنعالخاصالعالميالاعلانبوضعواهنمت

فحمل)نهابل،والدينالثقيدةفيإلا-ظلافبسئب

العديدبينالمتحدةالائمكواليمىفييدوروحسبما

إوليةاتفاقيةلاعداروالحغوهاتوالعثمعوبالائمهن

لمنهكتهةصفةذاالاعلانهذالجعلرعايتهاتحت

دعتالاطإرهذاوضمن.العالمدولعنعليهـايصدق
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ندوةاليالماضي849)ديسمبرسهرفيالعتحدةالائم

ضع!طرتحتجنيففيبمركزهأأيامععتمرةاستمرت

الفببني.التعساهح

بالائمارتباطهبحثمالعربالمحاهينواتحاد

هعوتمشيا،ذلكفييشاركأنعليهكانالمتحدة

وجماعيةالمشاركةبتوسيعانحادنافيالجديدةالروح

عليللانشادالعأهةألاممانةاختياروقعمقدالعملى

اتحادليمثلقلادهسليماند.وليمالجليلالأسنأذ

عاننناتأكفوهما.الندوةهذهفيالعربالمحاهين

وبثلالعربيةوللاهْةبل،للاننحادممئىخيرسيادته

ر!ضعمباتجربةنقلاذ،العظيمهصرلشعبخا!

به.يحتذعبهثلاكانننهالتيالدينيألتسامحفي

لاح!،سفاالعربالمحاهيناننحادقيونحن

وحتيأهداضسهتنفيذاطارفيأعمألناتأصيلبأهمية

لجألا،الشعاراتعنبعيداهدروساعملاعملنايحًون

بقحصريقوموالابْحاثللدراسألتاعركزانشاءالي

أهدافهتنفيذقيعليهايعتمدالتيوالأفيحأ!الدر)سات

فيبهقمذألماتقليلاهذاوليس،سيرهخطتوحيدوتي

لابدأصبحوالعلمالعالمتطورفمعالعثسبل،الماضي
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وا!الالعلميةالاشاليباليونلجااعمالناتتطوران

اقرارا!نفطبعحتي،والدراسةوالتنقيبالفحَر

بذلك.وخفوأتنا

نلالبحالعاالعربالمحاهيناتحادهركزلجأوقد

!في،أغراضهلخدهةهسائلعدةانجاؤاليوالدراسات

الائحاثطاعؤلمرارلغرمجو!4الاحريصينحينأهذا

فهذاءالعربيالوطنفيالمنتشرةالقانونيةوالدراسالت

بقضايايعنيالذيالقوهيةالساحةعليالأؤلهوالصكؤ

ولة،القانونخلالىهنالأنسانحقوقطوبقضايأالقانون

وقتهننراجعهماهحدودةزهنيةلفترةمتثاهلبوناهج

وبنماءالتجربةخلالوعنراينعاالعامهذاوخلال.لآخر

العربيةالدولىلجاهعةالعاهةالائانةهنوردنأطلبعلي

يع!دداشثالىفيبرأببنانزودهمأناليناطلبواحلث

بينوقعتالقيبالأتفاقيةوالمتمثلالعربيةالأعةأهن

المنطقةحولواسرائيلالاهريثيةاثمتحدةالولايأت

قب!لهناذيللاسرالعربيةالمقاطعةوهايتغدد،الحرة

جداناجةوكانتب!تجربةفبدأنا،الغربيةأوروبا

صيالمصريينوالفقهاءالاخصائييندعوناب!تحه

سينرالمصوب!ى،الاقتصادءطلمأوب!الدوليالقانود!
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هذاحولىتصسو!ورفةلوضع،الخأرجيةال!سياسةفي

منرأواب!ريرالعربيةالجاععةاليونطررهناألموضوع

حلالبسيطالجهدهذاوكانءا!ايقةهصرخلاله

للجاحسةالعاهةالائأنةصيخوةالأعنكباروااجاب

العربية.

يهانأْنحتأدطاْيناشأنثجَتُالتجربةهذههن

انميدانفيالمتخصصونيحضره،هعلقشهريلقاءلعقد

الافثارب!ىاليالوصولبهدفعخبراءللموضهِعالمعين

الفارفيتصلحتي،ونوزعها!كأاسةفيئلنضعفاالمشترصثة

حولتياروخلقالوعىرفعبهففالعرلىادإصاصوْ
..005هـصا

وهفروس.علميأساسعليا!ربيةأهتنأتهمالثيالقضايا

هن.الاسقثمادةأليلجأنآالثجربةلهذهتطبيقا

الأهمندوةفيهتلذأالذعبقلادهسليمانوليمد.تشريف

العالمعليهطروحهقضيةوتمسمأهةندوةوهي،المتحدة

الفكرياللقاءنعفدوان،خماصةالعربيوهجتمعناعاعة

قكونحتيالتجربةعذهفيذطجحأنرجوينأير،وألنئمهر

)ننمط.نفسعلينتثرارمالناحأفزا

د.وليسم:الاخوةلطَمأفدمانيشرطنيوألان

الاستأذعليهويجقب،المونحوعسيئندمالذيقلادهسليمان
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وو!،المصريةالمحأهيننقابةوكيلالمسماريهحصد

والمعقب،الشعبهجلصىوعضوالعربالمحاهيناتحاد

!روهواهيناحسدحسينالاستاذالسفيرهواللأني

ةا!بغتأباتهاعثيربدلوهأدليعربيوهتقف!عالم

ويشرفنا،الخصو!و-،عليالموضوعهذافيالمقتدرة

ا!ذيعبدالحميِدعبدالسفيرالسي!بيننايثونان

ويقيموليئخصليشأركقاالندوةنفسفي!رهئلالذ؟عأ

الحاضرين.هنتدورالتيالمناقشاتبعدالثدوة

ليساتحادذاانالاعتبارفينضعأنوارجو

.ء
حثوهية.غيرقوهيةهنطمةبل،سياسي!إوحزبثهنظمة

يريف!ويطابعذاتالمناقشمماتتثونأنونرجو

ليسالقضيةهذهالوفتنفسوفي،فثريأاثراءالقضية

قطرفعيالديفياللاننساهحأوالتساهحهفافشةبهماالمعفي

أهثلةأخذولأيمنع.مجملهافيالقضيةأنما6بعينهعربي

ؤالتر!الثيشسيانتساهحأهميةلتأكيدوهناكهنامن

وأقولعليهحرببصونفحر!عوضوعوهذا،بعينهبلدأيعلي

وهسعوئيهياابنأءهابت!-مهصرفيالأتحادانبما

بأنالموففمذانستغلىاْنلالنريد6دعمهقوهاببفدهره

للاذواتبديلاوأدأهاليالعربالمحاهيناتحمادنحول

المصريهْ
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هنعايقدهولهعليهصرفيالمسؤوليننشكرنحن

القضايالأسثشراقهصرخلالهننعملفنحنعون

باقحيقضاياعثلهفلهاهصرقضاياضمنهاوهنالفوهية

لفدولتفاوأننمنيبكمأرحبالنهايةوفيالعربيةالاقطار

العاهرلا،الدارهذهفيدائماثلتقيأنؤاتصشيالنجاح

المحوبيةالائةوأبناءهصرأبناءياأنتمعونخموناوهكدا

هافيهوالي،الخيراليوتتوافدونبصدفثالعطاءدائما

الاهة.هذهرفعة
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قلادهسليمانوليمد.

جلسىرئيسونائبالمحاهي

سايقاالمصريالدولة

هذهفيأهثلهبأنالعربالمحاهينائحادضرفني

هاجسريوأننابعأحضرلكيهمتازةفرصةلي.وأنناحالفدوة

المصريوهجتمعنا،ضموهاالعربيةأهتنانجربةوأقدمفيها

تحدثتوحين.الدينيالتساعحهوالذيالجالهذاقي

يضمالذيالعرلباالمحاعيناتحمادانذكرتالفدوةفي

تضمالثيالعربيالوطنأقطاركلفيالمحاهيننقابات

المتعلقةالمهنيةبالمسائلفقطلايهتمالمحاهينعنالآلاف

حقوقهوضوعالياهتماهاتهتتعديبل،المحأهاهبمهنة

وفيماهتماهاتهجالفيهأهاهمانايمثلالنبالانسان

القانونية.والائجاثللدرأساتهركزه)هتماهات

صنهسألةليسالانع!مانحقوقهوضوعأنوانوأقع

الفأنونرجالاوفحسبالمثقفونبهايهـتما!يالمسائل
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فسيبلءوحصبالسياسيةبألحياةهتعلقةدمعألةانهاأو

جزءايثونأنيجبالانعم!انحفوقهوضوعأنتصوري

بحيث،بلدأيفيالمواطنبهببتثونالذيمماالنسيجهن

السنوأتشذالعربيالمواطنععالموضو-مهذايبدأ

الاسرهفيلغيرهاولنفسهبالنسبةءسوالدراستهالاولي

بحداالموضوعهذايشعلالقعليميةالمراحلتدرجوهع

شخصيته.تثوببنأبعادهنبعدابلتفثيرهأبعادعن

اشتركفقدجنيففيعقدلتالتيللندوةوبالنع!مبة

هرالمجونأيضافيهاوشارك،دولة36عنهمثلونفيها

الحطَومب.وقدغيروالمثظمأتالعالمدولب!عن

العالمسيالاعلانفيزهنهنذالدينحريةدممألةوردت

نأعلأيفنص1648.عامفيصدرال!يا،الانسانلحقوق

وفي.والدينوالضميرالفكرحريةفيالحقشخصلنَلى

بشأنالدوليةالأتفاقيةالجمعيةأقرت669)ديممبر16

فردلكلأنعلينصتاوالتي،والسياسيةالمدنيةا!قوق

)891نوفمبروفي،والدينوالضميرا!دممرحريةميالحى

!صععليالقضاءبشأناعلاناالعاهةالجمعيةأصدرت

وأالدي!نأساسعليالقائمينوالتميزالتعصبأنوأع

فصدوقينعق!أنتقررالاعلانهذاولمتابعةالمعتقد.

ا!ج!!ن2الواضح!محن،ا!وضوعهذالبحثدراسية
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فيالمينُاقهننوحاليالأعلانهذايتحوللكليسثشأيع

.الحرصهذا

:نقاطخمسخلالهنالموضوعالفدوةناقعثمتوفد

الاضمهث!اقفيالدينيةوالحريةالتساهحمبدأ-ا

الانسانْلرقوقالدوليةوالاخيهزةالمتحدة

فسسيالتساهحلعدمالمعاصرةْالمطاهرواْبعادطبيعة-3

المعتقسد.أوالدينشأن

عدملمنعالمحليةأوالقوهيةالنشاطاثهننماذج-3

وعناهضته.التساهح

المعتقد.أوالدينفيالتساهحلدعمالتعليميةالبراهج-4

المعتقدأوالدينحريةلتعزيزالمقبلةالنشاطات-5

وحمايته.

هنفترةالنقاطهذههننفطةلكلخمصوقد

.الندوة)نعفاداتفت!

الاولي:للنقطةبالنسبة

هختلسفضيالواردةوالمبادفيالنصوصعرغمت

الفينبسببالتمييزعدمعليتنصالتيالدونيةالمواثيق

فصيالتعصبوهنعالتساعحوضرورةالمجالأثهختلففي

.ا!دةبالائيما!رتبطةالمنظمالتا
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التانية:التقطةأها

التساهحلعدمالمعاصرةالمطاهروأبعاوطبيعةوهي

تفتحث!م،لهايقدمللمناقشةهوجهيختاركانذقد

هذهفيهادأرينضفىلكوبعدللجميعالمنافشة

عوجهلاح!ظتقرير.وقدفيوتلضوننجهحالمناقشة

حريةفيبا!قالتسليمهنالرغمعليأنهالمناقشمة

والتمييزالتعصبهالاهرفانععتقدأوبدينالايمان

هوجودهعازالتالمعتقدأوالدينأساسعليالقائمين

العالم.هنضمتيأنحا.في

لعدمأسبساباعطيتبالفعلالمجالهذافي

الفكريةالخلفيةتعكىالاسبابهذهألتساهح.وكانت

ذعرالبهائيينهندوبفمثلا.للمتحدثينوالايديولوجية

قلسبفيالموجودالشرفيكاهنالتساهحعدمأأن

اْرجعواعموهاواليساريالماركسيالفكرا.وهمفلوالانسان

والاجنماعيةالاقتصاديةالازضاعطبيعةاليالتساهحعدم

اعطيالاسراليلسيوالمندوب.المجتمعفي)الحأدثةا

حيلاءفىكرألىللنالروملقتأغريباعانحوعلي)بفاتفسمير

الشاهلةالكونيةالنظرةالييرجعالتساهحعدمفيالسبي

دينكلأقبحيثط،نفسهاليدينكلبهاينظرالتي
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ذطاقطعنخأرجغيرهوأن،المطلقهوانهنفسه!عدَبر

فسبيةالبمالاسرائيليالمفدولبطودعا...المطلقهدا

الاذيانأصابنقنعانيمحَنكيف..ولثن*الا!يان

عنيعايجمبلمهسألةهذهأده!انهم.أبنسبيةالقبولالي

ا،.تفسيرابقدمولم

الثالفة:الفففةوقي

لمنعالمحلهةأوالقوهيةالنشاطاتهننماذجوهي

التجأرببضقدعتأيضاهناوهناهضته.التسماهحعدم

نوعين:عليأسقعرضها

لنصوصس!سردكهتفثان،بالنصوصعتعلقةالاؤلي

الا:يانواحترامالتساهحتقرالتيوا!وانينال!ساتير

-لمجعنصوصأنءويبدوالدينأسماسعليالتمديزوعنع

اْعطوا.المتحدوب!.ذلئ!تؤكدالدساتير

التساهسحعفمهنهعينلموقفال!مليةالأختباراتب!

ضخماهجلداقدهمتألاستراليةفالمندوبه..ويعالجيواجه

اللجفةهجهودعنالاسقراليةالولاياننهاحديفيدراسةهو

ا!مالفسيالدطقأساسعلبمالتمييزبمنعالمنعلقة

ورق!قدمايرلنداهندوبانأيضاو)ذممر.الأقصليمي

ا!عثسل.بهذا
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الرابعة:والنفطة

البراهحجعنلائهاجداجيدةهساهمةكانت

ضمنوهنالمعتقدْأوالدينفيالتساعحلدعمالتعليمية

صثافتالاْرجنتيةللمندوبه6!رتهأعطيتالقيالأؤراق

ي!ن(التيالتعليميهاهجالبراءبالذاتالموضوعهذاعن

لاتوقرالقرانينانلوحطوفدالثساهح.عدمتواجهان

للمبأدفيالفعالالتنفيذوضمانالكافيهالوسائلد)ئما

المسألةالمعتقدهلكناوالدينبحريةالمتعلقةوالمعايبر

فيه،يعيشالذيبمالانسان،وبالمنماخمحماالخابانتكوينتتعلق

....ثلاثةهستوبباتعلييتمهذاانالمناقعثمةهوجهوقال

وموالمناقشةْهوجهوفال"والأعلام،والعاثلة،اندونه

هنلانجدبلتساهحكلمةلاتكفيأنهالسنغأليالصندوب

هتعلقةهقنرحماتوأع!تءألاحترامعليثعَيزالتر

نساناَلا8حقوقهادةتطونأنضمنهاعنالتعليميةبالبراهج

الدر)سهمنبد،1ألمدارسىفعيرسش!ثخاصةمادة

الدراسه.هستوياتأعليحتيالأبتدالية

المساهصالثبمضعنيأركزانأريدفآننيوالحقيقة

محنص!انالمتحدثينأوأئلىوهن.الندوةهذهقيقدهتالتي

التساه!حعنكلمةقدمالذعجأالغثيعبدالحميدعبدالاستاذ
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لاامم!-اهأنههوالأساسيالمبدأانوذممرءالأس!لامفي

فدهتالتيالمساهمأتأناليأشيرأنولأبدالدينْفي

كانتالاسلاهيةوالمن!صماتببن!العرالدولب!عن

العالمورابطةالمغربيقالمندوب..القيمةلبالغةهساهمات

فحَرةانبالفعل،ووضحوجيدةر)ئعةورفهقدهاالأسلاهي

تحدثتحينلمححصياعنياهاالأسلام.فياساسيةالتساهح

ليواسمحوا.واق!ياسيذأأقدماناللازمهنكانفقد

أثناءأنهوهي،صدفهتكونوتثادشخصيةواقعةارويأن

متحففيوجدلتاالمغادرةساعةبانتطارالمطارفيجلوسي

واستوقفتني.المصريةالاثارهنهجموعةالدوليالقاهرةهطار

علبه!اهثتوبزجاجيصندوقفيهوضوعةالبرونزهنفطعة

بهذهفانبهرلت.الميلاديعشرالثالثالقرناليترجعاْئها

ضتغلىفيلمسرجههقبضشطَلىتأخذالتيالبرونةمنالقطعه

رفعالشعارهذاأنيعرفوكلنا،الهلاليحتضنهصليب

وفيسنة8.8منانما9191000ثورةفيسنهستينعزذ

!قيؤكدأهرفهذاالصليبيةالحروبضَهدتزهنيةفترة

ومذلكالوعنهذ)أبن!اءبينالوطنيةوالوحدةالدببفبالتعساهح

المتعلقسةالمسألةلائاوأقعياضيئاأقدمأنعليحرسننا

ب!!6القانونيةالنصو!لنطاققيتحلىانلأيمدنبالتعساهح

الراقع..الواقعاركأعليشيكلىقبلاولاتحلهسالةهي
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فيوثطورهماالقانونيةالنصو!هساريحددالذيهو

المصتقبل.

وطنيه.وعتواليه.هتعددةتحدياتيواج!والمجنمع

هنهعَونكلهوقفهاهووفعَرية.وسياسيةواجتماعية

الموقفهذاأساسعلي؟التحديءازاالجماْعةهكونالنن!

شعرتاذاالمس!تقبلفيحقوقهاوتتحدد،دورهاسيتحدد

ل!هوجهككلالمجتمعيواجهالذيالتحديهذابأن

حينئذ،التحديدوجهعليالجماعةهكوناتهنهحَون

الجماعةدحَوناتهنهحَونكلبذلاذا.الأصالةتعَون

كاصلاآداهواجبهاْدياذا،هنهالمطلوبةالتضحيالتاكل

محونكلىاليالمجتمعفيهيحتاجالذصهالدرجالوقتفي

ا!ق!وق،علييحصلحينئذاْركأ..عليفردكلوالي

هيأولاوالحقوق،الواقعأركأعليتبدأأولافالحقوق

عتلهنفسهالمجنمعيجدحيثما.الواجبالتءلاذانتيجة

الصدكلتنتهيحينئذوحالم!التحديازاءواحده

الايخةواثعزاليةعزلةتنتهي...المجتمعفيالموجوده

الالمحلبية،.؟عفدةأيضاونننتفيوالياهشيةبالاضطهادوالشعور

فيكتفا!يكتفايقفونالجميعلائابالهيمنهالشعور

المجتصعفيهيدخلالنيىالوفتفيالمطروحالتحديهواجهة

الوطثيوالعملالسياسيالعم!يثونوحينالحرجه.المرحله
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للثضحية.-.هصدرابلالمناصلباوتقلدللكسبهصدراليس

هاحدلثوهذاالاصالةوتثحددالأنسانحقوقتتحددحينلذ

المصربشة.الثجربةفي

ومحيفالمسألةهذهعليالاهثلةهنعديداوقدهننه

الا"".:الطرفانكانكثيرةهناسباتفيأنه

لمجداهاهةنقطةوهذه،أصالةفييتعاهلانوالمسلمون

محلبل،الديننسببةلف!طرةاستجايهأودسَوهتحدلتا

هوقفماولدالاديانتعددولكن،كاهلةبشعائرهاحتفظدين

توافقنظريةهفاهيمنشأنناأساسهوعليهشقركاعمليا

الانسا!اكراهسةاليتدعوالأذيان.فثلهاعنيهاوننجمع

المصريللثفاحالمتعددةالمراحلىفمنذ.الظلموهقاومة

المفاهيمهذهوالمساواه.،والعدالة،المواطنعفاهيمنشاث

.الأذيانوباركقهاالجميعارتضاها

المفاوضالتاهراحلاحديففي:لذلكهثلاوقدهننا

السيطلبمحسافراالوفدمحعالطوعندها6بريطانيامع

الافباطيتلوههشت-كادعأءايصوخَأنضوقيأحمدالشاعر

-فرأثناءوذلك،المساجدفيوالمسلمونالثنائس!!في

الوفد.يوفقأناللههنكلهالشعبفي!هيطلب،الوفد

وبعدالدطَاء.بهذايحتفظالمصريالسمياسيالأدبوهازال

نص!اليابانيالمندوبمنيطلبالثلمةهـناثتهيتأن
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هصصرفيالاضالةعليآخرهثلاقدهتثمالوعاء.هذا

زغف!ول.سعدبرئاسةعضو)ع!شرا-ررعنهثونأكانفالوفد

فيأعضاءستا!ديانجليزيةهقترحالتقدهتوعندها

تعبتالناممالائأ،افورةاستمراربعدمضعورهمالوفف

وبالتاليهواصلتها..همكنغيرالاؤنيالت!يماتوان

رفضزغلولسعدولثنالائجليزية..المقترحاتفلنظبل

هعفوقف.التامالاستقلالفيالأهةوكيلانههعللاذلك

ضده.قمرروقفتوالأغلبية،الوفدأعضاههناْربعةسعف

الوفدعنانفصلتالاغلبيةهذهأنالأربعةزهلاثههعسعد

وقسرروا.للوفدالأساسيةبالمبادفيتؤهنننعدلموالنهأ

هيلهذكراننهخلالهنالموقفهذاويبين"اسثبعادهم

عدل!يهعوالخاصةالمثقفون...)ووقفقالعندهابأشا

الائةا.عنالسوادهعهفوقفزغلولسعدأعاءوالاغلبيةيكن

رفماقانعنامسليمانهحمودالأستاذالصرحومقالوكما

ألشحماسهصطفيهعهمأقباطثلاثةكانواالاربعةسعد

وهـبصا،غاليوو)صف،حناشفوتهمالثلاتةوالأفباط

واصف.

فيبهتلإنمليةالدينيالمعنيانتبينذلكودلأل!ة

هوقففيثنعبرأصبحت،الاقليةأن.والدليلالمصريالفثر
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ترحاباالنموذجهذاولافيالاهةفيالوحدةعنهعينوطني

علقالايطاليالمثدوبأنحتي،الندوةأوساطفيكبيرا

فريسدة.حالةهذهبان

نبينفيباريستمتالتيالتاريخيةالحادلةهذه

الوففأ!عاءعادخعندهاهوالشارحكانالحكماْن

سعدبزعاهةالاربعةعادعثدهاولكنأحدبهميهقملمالست

لسعسدضعبيااستقبالاوالاسكندرية،القاهـِةشهدت

نأ!سرراوكانقبل.هنتنئمهدهلمهعها!يوالأفلية

قبلهاتأنهالأ.درويبقسيدالاستقبالفييشارك

هذاأنذكرتهاالتيالاصنياءوهن.بأيامالوفدوصول

فضئى..المسلمينفضلمذا،فحسبالافباطفضلليس

القلصب.فتحتالاغلبيةهنالانهكنه.المصريالمجتمع

يهتستالمصريالسياسيالأدبفيالدينيبلمعنيوالافلية

يخصسسرفالاقليةهعنيوأصبحهوجوداالمعنيهذايعدولم

اقتصاديوهعني،الافليةاضراب:سياسيهعنيالي

السيافالمعني.لأديئحَونوالذينيملكونالذين

عنننتحدثوعندهاردإ..واأصبحالذيهووالاقتصادي

لانملضةالدينيالمعنيلائأفقطالمعنيهذايبرزالافلية

.المصريالفكرفيبهت
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بدفلا،الفحعو!تحَنههطانهفولهارببدانذي

بعضهماننقبلبأنالمكونالَهونسعحالوافسعيسصحأن

لبعضهماونخترمالب!ىبعضهااليبالاحتياجوتشعرالب!ى

ديتكاليهيدعوالذيهوقفككاناذالأنه،اليس!

عليببزيدبلى،دببنياليهيدعوالذيهوففيعنلأيختلف

تستحقانودينكفأنتاذنهوقفيعنأفضلوهو،هوقفي

ا!سيالمرقفعل!بانمؤسسالاخرفاحقرام.الاحترام

الانسان!هـقوجودالتعساهحوجودفيالأساممماهوالوأقعي

عنهالحديثدائمن!حصحصالأسلاهيةالنصو!فيوهناك

وسلمعليهاللهصليالرسولىوضعهالذيالمحيفةتصوهو

صا!هذاانواعتقد.المدينةفياسلاهيدستوركأول

اْنهوأعتقدكله.العالمفيألفستوريةالنصوصأخطرعن

نأحاولتكتعثمفتهافعذدهابه.الجديربالاهقماميحظنم

الفترةهذهتاريخفيكتبوأالذينالمؤرخيناليأرجع

بمجيئأنهالصحيفةثصببقولسريعا،عليهيعبرونفوجدتهم

المهاجرينهجتمعالمدينةفيأصبحالمدينهاليالمهاجرين

وقبائلهماليهودهنكبيرةهجموعةبالمدينةوكانوالائضار

هنوالانصارالمهاجرينبينالعلاقاتنظمتواثصحيفة

النصيقول.اخرينأحيةهن!اليهودالمسلمينوبينناحية
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اهةوالانصار(أالميا-هـونيثربوهشقريشعن)المؤهنون

الطرطينبينالمتبادلةالواجبأتالصحيفةوبينت((.واحدة

وقال!تصوا!ودالمسلمينبينالعلاقةاليانتقلتتم

ولليهوودببنهمللمسلمين..واحدهأههواليهودأالمسلمون

لمواناابرازهاأريفالتيالهاهةالنقطةهيهذهويثهم(

رجعتبل،يوردهممتابايفيالنصهذابقر)ءةاكتفي

نفسه.هشامابنسيرةالي

النصطالبالائةلمعنيالتحديفهذاعليبناء

وصكليهموالنصيحةالنصحيعثربولهمعنيدافعبأنالجميع

يثرلبا.عنالدفاعتثاليف

الذيالنصعنهطلقألايختلفأتأعتقدالنصهذا

اعتفدولهذا.الاذيانتعددهعوطنيةوحدةهناكأنيقول

هذههصرفيوكنموذجالعربيالعالمفيالموجودهالصيغةأن

الجمأعههكوناتجميعالييرجعفيهاالفضلالصيغة

لابدانسانيطابعذالتاالصيغةهذهأنوأعتقف.المصرية

صثا!جأزللعالمنقدههثمكاهلاأستيعابانسمتوعبهأنأولا

تارببخها.طولعليالأئةلهذه
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حقدينيننساهحاليالحويق

أهينأحمدحسينالسفير

يةالمص!رصلجة)رخاة؟بوز)سفير

الدبلوهاسيالمعهدرئيسونائب

العزيقألاخوصدر6الحاضرينصدورتتسعأنآهل

هلاحالاتهنهناسأبديهلما،قلادهسليمأنوليمالمستشار

حينندوتناهوضوعهوالن!التساهحهبدأحيا!ييطبقوأن

المتحدةالأئمفيالعملفيقضيتهاأربعةأعواعا:أنأقول

واتفماقاتهاوصكوعهط،واعلانأتهماران!هاقراوبين

اقتلاعهيصعلبهضعورالمحيئغرستقد،وندواتهاوهطبوعاقها

المحنالمةتلكتظولتحكئمالتيبانروحالأستخفافهن

فماعليةفيوالشك6الدبنيالقساهحممموضوعنموضوعالننا

عقدهاءوراهنالحقيقيالهدفلايكونقدالتيندواتها

الموطفين،هنوعددوالففادقالطيرانضركاتافادغغير

أهيةأعلقألاأيضاعلمتنيقدالتجربةأن:أقولوحين

بهايدليالتيالعلنيةوالآراءالتصريداتعليكبيرة

فيمأالدولةفيالرسميةكزا!واذووالافباطالمصرببون

بالاهمساممحتفيأْوأن،الطائفيةالعلاقالتطبموضوعيتطق
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الخاصسة.هجالسهمفيالصددهذأفيعنهيعبرونبصا

لاشراراسننعاريهي،قرعيةبملوحظةوأبدأ

1،ل!ةاستخداهنا Toleranceأالتساصحأي!

أستخداههماجازانمحلمةفهيهذا.يوهناحتيالأحتمال(

فسيلرسالتهلوكجونكتابةوقتععشرالسابعاقرنفي

فهى،ولنىاضطهادعنزعنهفىهاسادلمق!اوهةالتسام! -ه

الحقيقةبيصنبالتفرقةالاعتيراثقلةغيراليوملاتعني

حبهنالاطلاقعليلهاولاسند،الروحيوالخطأ)نروحية

بشوعالاهْرواقعفيتوحيكلمةهيواحتراههم.الآخرين

)يحقملفي!أانهاهروليقألفانذ)ت.للدببنالأحتقارمن

آر)ئيهعيتعساهحانهقالوالن.صديقيليسأن!هفالمؤكد

هصناْناعتقاديوفي.الآراههذهلايحترمألْةفالمؤكد

اليوالتساهحالاحتمالنتجاوزأنهذازهفنافيالواجب

والمعايشة.الأعتر)ف

وْننحسينفيلاأعلىأنهفأقررأهضيثم

طمألضةلمجرد،باليههظالمازالةفىبألشروعولابالوسع

بأنالأذهانفيالوهموغرس،الضمائرواراحة،الخواطر

ولولا،المنعصبطنمنحفنةنولأ،هاببرامخيرعليهيالائور

لخلتْالعلاقسأتوتلكهذهلولاوأنه،المستعمريندسائس

!فيفي

!ي!َ-
ط؟؟
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وضعتحسينفيلأأعلأتأقولشآلبة.كلعنالطائفيه

مفلعباراتنكررفنظلى،بالواقعالأعانىثخلطعادهثا

أنأوالتساهح(عبدأتمجدالكبريالاديأنتعاليم)ان

العالميةالاخوةةJةجوهرهافيل!يهاالاذيانجميع

الرئيسيالمصدرأنأووالمحبةالرحمةعنعشثركةورسالة

التمييزبعدمقبسعرالتيالدببنيةالقعاليمفييوجدللتعساهح

محلفشلتقدأوالبشربينالمتبادلوالاحتراموالأخماء

الصسلصحينبينالتفرقةفيالأخذبيالمستعمرجهود

فيالعباراتهذههثلهنهاوردآخرالي،والمسيحيين

ف!سيرأييفيالحقيقيالحلىيتغمنوانماالفدوة.أوراق

صريح.قسبيحلوضعصريحةواضحةهواجهة

الأذيانبينالأختلافاتأنالندوةفيبعضهمذكر

جوهرفيهتفقةجميعاوأنها،حقيقيةهنهاأكذريةظاهر

أساسهاونوحيدبينهاالتوفيقلبالأمكانوأنه،تعاليمها

الموقفهذاهثل.الدينيالقعمماهحتعزيزسبيلفيك!نجطوة

ولنقحل،كافةالاذيانفوقنفسهيضعرأببيفيالتوفيقي

وو!،الدينهحلألفلسفةويجل،واهتيازاتهألالهصفة

بينحواروكلمعايتنعةكلأنوعنديلأديفي.هوقفبالتالي

هتاصحولو.دينيينيعَوناهالماهماهغزيفقدانالاذيان

وه!ضدوديالصوامهنففطليسسمعناهطالماالذصبماالرأي
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عناسباتفيالديشيةالطوائفزضماءوهنبل،الثقافة

وجدبافقراأشدالبشمريالفكرحصيلةلصارت،هعينة

عليجميعاالأذيانكانتقلو.اليومعليههيهماوضحالة

وين.هنأممثراليحاجةثمةكانتلمابينهافيمااتفاق

عنهخالفاهفهوهاهثهاكلببعكسهتبايفةرؤيهيوانما

بألهالدينهذ)الهالبممعري.وليسوالسلوكوالحياةالثون

هذ4هكونساتحصيلةغيرهفهوهيفيالالهفصا.ذاك

دين(.وليدببنعًملثم01الاخريللرؤيالمباينةالرؤية

مملثفسهقرارةفيي!ركهاالتيالحقيقةبهذهوالاعتراف

الدينيالتعايثىسبيلفيايجابيةخطوة،لهببأبهدينذي

المختلفةالدينيةالطوائفأفرادبينالمتبادلوالاحنرام

محلأنهو:أساسيعبدأالنفوسفييستقرأنشريطة

المحرؤيسائرعليهتركزلمالحقيقةهنجانباثخملرؤية

الاطلاعفيهوالاثسانيوالفكرالبشريةالروحءئراوأن

أعماقهااليالغوكاوعحاولة،المبايفةالرؤيننلككحنةضلي

وان،فيهاالمتميزالابداعيالفريدالجديدهنللاستفادة

وتوقيرهفهمههديموالروحيةوعظمتهالفردرقيهعيار

البعثمرية.تشكيلفيأسهمتألتيالفكرضرولعالكافة

قسدالأذيانكافةأناليالآخرالب!وذهب

ل!نقولوهو.الاخريالأديانواحترامبالتساهحأهرت
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الأذيانواحرامبالتساعحأهربألضبطدينأي.يمرندعه

انيهودغيرهالهنالسرقةأبأحتالتياليهودية؟الاخري

مأاليهوت؟غيرهنالرباو)قتضاء،اليهودبغيروالزنا

الدخولعلي)أجبرهم:السلامعليهعيسيبقولالمسيحية

الاسلامأمأ33(:14لوقا()انجيلبيتييضليئحتي

دين!االاسلامغيربببتغ)وهنصراحةيذكرالدريمنوالقط

؟85عمرانآلهنه(يقبلفلن

يسترشدالبعضأدظءالمألوفوعن،السمهللمنوانه

هايؤيدلإلباتهناكأوهناهنحديثأوآيةأوبعبارة

أْنأيضاحقناهنأثهغيرشاءوا.عوضوعأيفيحجتهم

هاوردكلهوالحديثأوالآيةأوالعبارةهذههلى:نسألهم

الذيالموضوعبصددالحديثكنبأوالمقدسالثتأبفي

الحديثأوالآيةأوالعبأرةهذهنعنيهلفيه؟تتحدثون

تأويبلااخترننموههأعليتفرضوفانعَمأم،هاتعنونحقا

أحدأنأذكرالمثالسبيلىوعلي؟النصيقصدهأنموهعان

هعر!فيوهواستشهدجنيفْقدندوةفيالمنئمترقين

بأيةالعقيدةوحريةبالتساهحقضيالاسلامأنعليالتد!ليل

تفسير4فيالطبريأوردهعماوتغافل،(الدينفيالأاكراه

أهلبقتالالمسلمونيؤهرأنفبلنزلتالآيةأنهن

باطهلايؤسونا!ذين:)فأتلوأبآيةاستشهدفهلا.العَثاب
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ولايدينونورسولهاللههاحومولايحرهونالأخرولأباليوم

الجزيسعهحتييعطواالثتابأوتواالذينهنالحقدين

اوعف!الذينلقيتم)فانآببةأو؟(صاغرونوهميدعن

فقنتلاتطَونحفي)وفاتلوهمآيةاوأ(الرفأبفضرلبا

.؟لله(الدينوييهون

سبي!ولفيالنانيةالايجابيةالخطوةانوالخلاصة

وهيةالتاليةالحقيقةادراكفيالديزجمأتقمثلالتعاببش

ببعمأنفيالحقلنفعسهيريالأذيانهنكلكانانات

مثرةفان،الاضريالاذيانحسمابعلييسودوأن

)نبشريالعقلانجأؤاتهنهيالمتبادلىوالأحترامالتعايش

التاريخيةالخبرةهنالبشريةالحصيلةلمارأعظموهن

.الاذببانوحيلأهنالانسأنخلقمن-هيالطويلة

أرواحعليبينهافيماتتنافمىبالبيعتهماالاديان

القبليةهشأعرشاْنهتصزةغيورةبالضرورةوهيالبعشر.

دينهأناعتقادهفيالمت!بخذلولايمكن:والوطنية

يرلموصو،وهشروعطبيعيأهرفهو.الاذيانأفضلهو

دينه.هذاكانلماوالعالميةانشعموليةفيالحقلدينهالمرء

الطريقلهايلتمسوانماطريقالنفسهلايلتصىانه

يحمنوانماالحفيقة.ءورايعممعيو)نماحقيقةءوراولايسعي
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!روحاللهبي!نورعايضادراكعنالمطلقعجزهفيخطاه

حقيقس!ةادراكوعن،الاخريالديانالتاتباعهنالمؤعن

لسدكافياببرونه.هعقنقوهكانانخاطيدينثمةلي!ىانه

وظن،هديسهعليالفاضلةوالحياةالروحيةاحتياجاننهم

الاستعماريينبمحاولةضيئأشبهالبصميرجهودأندراكا

أنحاءهختلفعليعيشهموأسلوبوحضارتهمثقافتهمفركا

البشعريْالفكرفقرسويعنهينجمأنلايمكنمماالعالم

الجوانبعننفسهعزنهفيالمتعصبخطايعَمنكذلك

ووجهسهلمعثقده4واتخاذ،الأخريالاذيانفيالايجابية

تأتيهذاوهنالاَخرببن.هعتقداتعليللحكمهقياسانظره

الأدببانثلاقيفماوألثلاق!.الئلاقيوضرورةالحوارأهمية

لتلأقيالمتزايدةالمظأهرهنآخرواجب!ظهرغير

هطالبةهذاولايعني،عذأعصرنافيوالشعوبالحضارات

يعنيوانمافيه.جوهريةحفيقةأيةاحباطرديناياتباع

اقفثحالي،تأدلبأقيوالجدال،صبرفيبارستماعتجاوزنا

والسيبل،الآخرينمنوالتعئبمالاستفادةمنيمطَنناانذي

بعنايةالتفرقةوالي،الضرورةعندهفاهيمناب!تصحيح

هزيال!ولببن،الدينفىبالجوهريوغيرالجوهريبينأعبر

تفسيرواعمادة،الجوهريصياغةاعادةثم6الرهزيوغبر

.هؤيلرا
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التعرففياكبرجهطايبذلواأنهثلاالمسلمينعلي

ايمانهسميثبطهموالا،و!فهمهاالمسيحالسعيدعليتعاليم

المسيحيينوعليوراستهما.عنوالانجيلالتوراهبقحريف

التثليثعقيدةصياغةاعادةابكانفيهثلاينظرواأن

الأسلامبهايقولالتياللةوحدانيةعليالتركيزبهدف

ننقييصساوسلمعليهاللهصليهحمدتقييمفييشرعواوأن

وهو،والفهموالتفديرالاحترامعليينطويايجابيةأكثر

يبدواأداالجميعوعفي.المسيحيةجوهرهعيتعاركأعالن

تطكخاصة،الحديثالعلميالفكرنتائجلتقبلاستعدادا

والاجتماعالنفسعلميهنكلفيبالدينالمتعلقةالفظريالننه

وتعديل،الدينفيالحديثالتاريخيالبحتمنهاجوتقبل

اقدامأنيدركواأنواْولئكهرلاءوعلي.الفكريةهناهجهم

لدينهفهمهتعميقيعنيالآخ!-ينلدينفهمهتعميقعليالمرء

الاديأنتفنيدبوسعهكأنمنليسالحقالمثدينوأن6هو

بحضيفعلممماأهلهاهعتقدالتهنوالسخرية،الاخري

هوالحقالمتصدبنوانما،إلتيلفزيون!يةبراهجهمفيالدجالين

الدياناتفيالواردةالحقائقيميزأْنبوسعهكانمن

ذلك.هنأبعدهاهراليبعئمأينتقا!اثم،الأخري

الرهألفيرأسهاتدفنالثيبالثعاههننقعلقثالثةنقطة

يراهاكماالأئوركانتلوببلاحقها.الذيالخطرعنقعاهيا
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وأ،تقرببصرهفيقلادهسليمانوليمالمستعثمارالسيد

فيوالأقباطكنابه)المسلمونفيالبعثمريطارقالمستشار

بخطط!لق،غيرهماأو(،الوطنيةالجماعةاطار

بعضلديىخبيثةلبنواياأو،التفرقةاليتهدفاستعماريه

كماحقاالمصريةالخبرةكالنتولو،والشغبالفتنهثيري

قدمعليهشتركعملعنأثحرتوليمالمعستشارذهب

والأقتصادببةوالسياسيةالوطنيةالتحدياتوجهفيالمساواه

علحبالواقعيةالممارسةهذهيسجلالمصريالدستورءجاثم

وأالشدوةهذههثلاليحاجةثمةكانتلعا،تعبيرهحد

هنوالأفةالح!عوههبهتشعر-لماعبررلمةولاكان،غيرها

فالتطرف.الوطنيةالوحدةيتهددحقيقيخطرازاءقلق

وممذا،ازديادفيالوحدةهذهبنسفيهفدالذيالديني

الأنتماءبأنالمصريينالم!سلمينهنغفيرعددلديالأحعساس

لطيوالشعور،مصراليالأنتماءيجبالاسلاهيالعالمالي

فيونيض!قد)الأقباطبانالأفباطعنهتزايدعدد

حقهمعندفاعاالسلاحيحملواأناليبعيدغيرهستقبل

يدقعالاسلأهيالتيارتدفقوان،العَاهلةالمواطنةفي

طائفيةضنرجعيتهفيلأيقلطاكفيتعصباليالأقباط

اللموندصحيفةلمراسلأقطابهمأحدبههاصرحوهو،الخصوك!(

.(4891ذممطسأ33دعف)نسي!ةلفرا
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للتفرقة(المحتلجهودكلالقدفشلت:وليمالمستشاريقولى

هصرأبفاءعنالمحتلغيرجهودعنوهاذا:سائلهأنيغير

فسعسلعنوهاذاوالقفرقة؟التمييزخلقسبيلذي،انفسهم

لهذهحلايجادفيالمتعاقبةالمستقلةالمصريةالحثوعات

لايتعل!الائروان،هشكلةهناكليستأنهأم؟المشكلة

الحوادثطوب!،الاغتيالاتهنالفرديةالحوادثبض

المؤسفةالحوادثوب!ض،الد)هيةالمناوشاتهنالعارضة

التسيالديثيةأتالمزايفوب!،العبادةدوراحراقهن

وا!تغلالالانتهازيةهالاهروب!،المصريالضميريأباها

للدءوهة؟المعارضةالسياسيةالاخزابجانبهنالدين

القبطأريأني،التواءودونصراحةهناوأقولها

بانطوائهموذلك،لهميحدثضماجمميمةهسئوليةهناهسئولين

كلهالعالمفيبهالمشهورينوحذرهموسلبيتهم،التقليدي

ثقافس!وأكلرهافيهمالعناصرأفضلهنالثثيرينواختيار

الايجابيةالمجابهةدون،وطنهمهنللهجرةوههارةوخبرة

هع!سالااشتراكاوالأشفر)ك،فيهي!-يلماالنشطة

الورطسةهذهعنهخرجايجادفيالمستنيري!نالمسلمين

الدبب!يالتعايشتعزيزعليباقتراحاننهمالحكوهةوهساعدة

هواففهمارياْنقلبيويدهيليحزننيوألْةالطاثفتين.ببن

!الهجرةاهط،هايحدثا)إءالفعلىودوفىالأغلبفيلاتتعدي
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وأ،الخاصةهجالسهمفيوالتبرمالشكويأو،الخارجالي

التخطيطأهابهم.يلحقهماالثأرأو،هغضعليالصبر

بصددواعا.يعرفونهيكادونفلاالوطنيةالوحدةلاثفاذ

فيهيمقطرفيالكاهلةوالمساواهالمواطفةفيحقهم

يرددواْفيبأنيكثفونوقادتهمهثففيهمفمان،هاطمسلمين

نأهن،أحدبه!لايؤهنبهلأيؤهنونبماالعاهةالمحافل

عانهماأبدعبالاهـكانولي!ى،هايرامعليضيئكلى

(.فشلتقدالتفرفةاْجلهنالأستعمماريينجهود)كلوان

أفضلأنغيرهوفيوطننافيلمستلطالما:راب!عةنقطة

تلكهيالمختلفةالدينيةالطوائفأفرادبينالعلافات

لديهمتلاضتقدهمنطائفةكلمنالملحدببنبينتسودالقي

هنساجميعا.الاذيانصحةفيالشكبينهموجمع،العفيدة

وال!سةالمتبادلوالشك،الافقوضيقالت!بيختفي

الصداقسةتقومأنوالممكنالمتصورعنويصبح،والحذر

الشاعرالقرويبيثناشعارهمويضحي،الحقيفيةوالالفة،الحرة

بجهنمبعدهوسهلاوأهلا..ْبيننايوحدكرعليسلام

يثونأنالمؤسفهنأنهعليأممعثرمحموافقنيوربما

هنوأنه،الديفيةللعاطفةولاببكون،الفضلهذ)هثلللال!د

غلبتوقدالطائفتينهنمحلفيالمتدجنيننريأنا!-ق
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الطائفةعقديني.ازاوالشكوالمراوةالشقاقهشاعرعليهم

عاننب!قويكلهاالاذيانتجابهالنيىالوفتفي،الاخري

خطراوأبلغأعتيهي،جميعاهديهااليوتسعيتعارضها

أزهالتاثمةكانقدهضي.عصرأيفيعليهمحانتعما

وأ،انضرآنخلقهحنةوقتالاسلامعرفهاالتيكتلك

أن!هاغير،الديفيالاصلاحعصرفيأور!باعرفتهاالشي

الراضةالأزهةذجدحينفي،الدينداخلأزهالتكانت

جهةهنالهجومهذاجاءءسوا،الدينضدهجومفيتتمتل

نمطأو،العلميةالماديةأو،الأنسانيةاْو،الماركسية

الديسنبالتالذينأو!ئكعددزادوقد.المعاصرةالحياة

القيمولايعرفون،حياتهمفيصغيراأوكبيرادورالايلعب

الروحيةالحياة!رلمقاوهةالامميدةالوسيلةهيالتيالدينية

ي!ونأنلايمكنالقيمهذهمبدون.الحديثالمجتمعفي

ه!نهجموعةالفردسلوكويبضحي،هتجانسسلوكثمة

بينها.يجمعلأرابطالفعلوودودالتصرفات

بهسذاالغربفيا-عةالمتصاالثنائسأحستوقد

فسعت،الأخيرةالسنواتفيجميعايتهد!هاالدصاسالخط

أجملمنالحواربابوفثح،بينهاالصدعرأ!اليبنجاح

جميعهساوهدتبل،الحقيقيالعدوضدهتحفةجبهةاقاهة
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نأأعلشت5،الدفامف!تللمسمماركةاليهودببةالييدها

وتقدير،ذاتهحدفيالدينأحشرامهجردهوالمطلولبا

في،هوضوعهاكانوأياوجدتحيثمماالدينيةالعاطفة

فينحنويمينا+التلاقيوننحفبقالتقاربأحدالثسبيل

ولاي!ي،انفسهمعليأهلهانقسمفدبيثفينكيشهصر

أرضهْهساحةهنجزهغيرسقفه

:ببقولالدربيالمثلكانلئن.أخيرةكلمةبقيننا

فيئةهنجهلالأأريفاني،جهلوا(لماهأعدا)ا!ناس

!رفيوالقبطيالمساآهنكلعجهلأخريف!ئةبعقيدة

الآخرعندالمقدسىالكتابقرألاهذاالاخر.بعفيدة

ضبحينهعوفتهااليولاننطلكل،هدرستهفيعقائدهولاتعلم

يرصمدينلبأنهأجأبكالأسلاه!عنالقبطيسألتانونما.

وانأوبع.هنالرجللزواجويجللالخنزيرولحما!مر

الخمريحللىدينبأنهاأجابكالمسيحيةعنالمسلمسالت

وقد.واحدةهنأممشوعنالرجلزواجويحرمالخنزيرولحم

الاعسكمووسائلالمدارستتداركأنالمفروخماكان

أحد،شكُدون،هوالذقيالخللهذأضندناوالآداب

فحصسص.تفعللمأنهاغير.العلاقاتطوسوءالثعصبأسبالبا

ومحان،طائفةكلأبناءعليفاصرةالمدارسفيالدين

قرونستةوثمة.الجميعديأنأتللجميعتدرسأنيمكن
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الولايسأتثارببخعنأطولا)هيالمسيحيمصرريختاهن

صميئاعنهايعرفالمصريالمسلملايكاو،(بأسرها!تحدة

الاشرويبهاد،قبطيلفكرفيهالاهنبروالمحجلالتهوا!ف

اعسةوالاذ.القبطغيرلأيقرأهاواحدةصحيفةعلييقتصر

ييديحينفي،القبطعقيدةاليبالالايلقيانوالقليفزيون

احسوالتصويرفيعطيماتقصيراوكتابهمالقبطأدباه

المسرحياتأوالرواياتفيءسوا،عيشهأوطريقةطائفتهم

اليسههاتسعيكلفانالسياسيةالاخزابأها.والافلام

حتيلخسبعنكرسياليالوصولهو،ينبالفباتجارهما

نتوقعهأنعسانافما.بوكانفوهةاليقوائمهاستندتان

ةوالمرارالاحبساطهشاعروغير،الجهلغيرهذابعد

الديفي؟التعاب!بشهنصحيةعلاقاتقياموتعذر

علسيلبسسثالائورباْنلكمزعيمفاذفي،وختماها

الكاملةوالصراحةالتامالصدقاليألافتقاروان،هايرام

اليالرصولاجلهنالمباشرالحرالحواروالي6عرضهافي

افيكماحالها.عليالا!ضأعيبقيبانكفيل6هعقولةحلول

عصنوالحديث،المعمصتعمريندورعليالتركيزبأنزعيم

المشرقحظالوافعبمةالممارسةيسعجلجاءالذيالمصريالدستور

لب!لاجالمقحدةالادآوتوصيات6لبلادنافيالطائفيظللعلاقات

والوسأئلوالمناشيرواللافتالتاالملصقاتطريق!نالمشثله
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عامكلهنذوفبر03يوموثخصيص،والبصريةالسمعية

.....واْالت!مبأشكالجميععليالقضا.يومليثون

فيالمشاوراتهنالمزيدباجراءالمالرفةوالتوصية

هنالمزيد)أيالمتحدةالائمأجهزةشتيفيالمستقبل

السمفسر(،ببدلوالتمثعالطيرانوشركاتالفنادقافادة

اْصلالاتقالىهيبل،للاظفالالألاتفالانهالأأقولقأهور

هداركهم.وتشويه6أفهاههمتشويشخشية،للا"طفالحتي
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يرالمسماهحمد

المحاهيننقابةوكيل

بمصرالشعبهجلسوعضو

كلصاتهنسليمانوليمد.أوردهفيماأعنفعد

ا!يفسهوهيالختامبمسككثمتهذيلانه6وحقائق

أعتقدالأسلاهيالتاريخفيسياسيةوثائقفناك،الأسلاهية

فيبليغأثرذإتتطَون،عرضهاأحسناذاتكونأنها

هىالصحيفةبحق.فيهلأانفصالالذيالمزاجهذاتكوببن

لموسسيالخطماببنعمر،فكتابوالسنةالقرآنبنت

صنصماالاضعراليطالبأبيبنعلىالأصعري،وممتاب

السياسيةالصحائفهذهوالسنه.الثتابوليداهماهصرولاه

عليوأفباطهسلمودأعليهنلققيننراثأهامتضعناجميعا

الاسلاهسيالترانتماليسكله.نر)ثنايكوتالانه،السواء

واذصما،ترائنايتونالذيوحدههوالقبطيالترالثوليسى

يلثقيالذءجاالمزاجوهذابآخرهأولهببلتقيالذياجال!ثهذا

أقدهههاوهواقرالاهذايكونالذيالآكأهـهوبعمقعمقه

عليه.نل!يأنينبغيكبدايةاللقاءهذافي

المسئمينيخاطبولم-يقولوفغاليسبحانهالله
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أهسةأهتطَمهذه)وانجميعاالناسخاطبوإثصاوحدهم

لحصسوثتى،قضيةلبست(.فالقضيةفاعبدونرلبثموأنماواحدة

ودليلايمانثولباهيوإنماهادهنصأوآيةولبستض

بنعمروخطابالصحيفة،كانناالمنطلقهذاهعتقد،عن

طالبأبيبنعليوخطالباالأ"شعريهوسياليالخطالبا

ألاسعر.الي

الذيالمزاجلهذاعمليةترجمةالمحأهينونقابة

لافْهالوفدعنأببضاوسأتحدثالائةهذهعليهائتلفت

الهلالالشعارانفيهوالتقي،الائةفيهالثقتهزاجأيضأ

والصليسب.

بلت!ملباأوعصبيهبهليسالاسلامنرريربمطانوفي

سناقعنونشرناحاولنا،وههماللوجدانوتربيهايمانفيه

الخ....الانسمان!قوقالعالميوالأعلانالمتحدةالائم

وعرضناها....لغويافيهانخطيئولمالناسعليورددناها

ن!العالميوالاذبال!مياسيبالاذبيليقلغوياعرضا

الاتجاههذانزعهوالتعصبهذايقيدالذيلائأشيذاتفيد

الغالبا.انسانشريعةواليالقفردشريعةاليالغريزي

جميعالأدنجانفيهاْتلتقيالتيالمسألةهيهذه

واحدةاهةفل!نتغونانفيوجد)نناتكوينفيتلققي
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للناسنبلورهشعاراليستالديفيةالحرببةبأننحسوان

هزاجهووانمما،ضلميهستويغيرعلياوعلميهستويعلي

نأفحيسكهنوليسوجدالنذا.عليهيلتفيايماني

العقيدةهنطلقهنالاصحيحاتكونالايتكونالوجدان

عقيدة.ْ.كانتيهوديةعقيدة..نرد.لمأمهذاأردنا

اسلاهية.عقيدةاو..كانتهسيحية..

كدلمجلولكنكشعارليسهناأطرحهاالمسألةهذه

للمسلينعوجهماليسالخطالباوأيضاعمل.ودليلاببمان

وأقلبلههنلعلأوببستمعهنلكلهوجهوانما،وحدهم

لكم)شرعوتعاليسبحانهاللهيقولضنهيد..وهوالسمعالفي

بهوهاوصينااليكأوحيناوالذيثوحابههأوصيالدينهن

عبرفيهولاتتفرقواالدينأقيمواانوعيسيوهوسيابراهيم

يشاءهناليهيجتبيالله،اليههاثدعوهمالمشركينعلي

هفاوردالاسلامنَرذاْنالاحظوا(ي!فيدبعناليهويبهدي

حقيقةالمقامهذافيأعلنهالذيالدستورهوهذاقليلا(

هفطلقهنلائنه،وجدانيةوتربيةايطنيةوحقيقةعلمية

)نقمالسيهنطلقوهنالاببمانهذااحسستادْاايماني

لأفولىأخيهعأقفااْن%ستطيعالانتماءهذاأحسنتاذا

صريبسيدينلثيكملدينيواحددينعليوانننطاننيله

!هْالدينهوانما..ْتتلاقيانآنفيوحريتك
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هنبحاللأيريداثهالثفريقهذاعنالنهيوهعني

الايمانعيالمفهومفيدببنك.ولاببجوزلاتقدرأنالاخوال

إطلاقا،الدينفينتفرقأنالبحثفيوالوجدانيوالعقيلي

طاردكالاقوهجالبةقوهالدينلاهفوق،لائ!هوحدالدينلأ"ن

الدينأقيموااْنوعيسيوهوسيابراهيمبه)وهاوصيذ(

نااليسهاهاتدعوهمألمثئحركينعليكبرفيهرلاقتفوقوا

مرباهقلوب!اجمبعاوالنناللهالدينوانواحدهوحدهالدين

التربيةأحسناانناطالما،هعيندببنعليخالصةتربية

عليوجدانناتكوينأحسناانناوطالما،الدينهذاعلي

هوتقدببريفيءوهذاواحدهوحدههناكلي!ى.الدين

،تح!ونأنينبغيكصاالديفيةللحريةالحقيقيالدستور

سليمانولي!مالدعتورنفدتأسفأ،وبكلالنصأولهذا

هيونقي،الخطأذاتفيأقعبيواذنصوصاأوردلائه

انها،البشرصغهننصوثماليعممتودكنها،اْيضانصوص

يكونأنينبغيالفهىاهذاوعالي،اللهصنعهننصوكأ

وجداننا.ب!نريأنينبغيالايمانهذاعليأوالن!،؟نا

يقولاليهاللهدعوةفي!وسلمسَليةاللهأصليالنبي

والمؤهنونربههناليهانزلبماال-سول)آهنآمنتانفنهله

هسنأحدلبينلانفرقورسلهوكتبهوهلائعَتهباللهآهنكل
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عسألةومسذدالرسولايمانننبينالأيةفبداية(رسله

للائسةالصحيحالوجد)نتكوينفيأيضا،هسألةايمانية

بالايصان.هؤعنكلخصص)كل(بكلمهالمؤعنة،عالمتكاهلة

نقطةهيوهذهالمدارهووأطعنا.هذاسمعناالآيةوتضيف

هذاباعتبارهذ!اننطلقأندائماينبغيالتيالبداية

نألا"رو)ضماولأيجوزلعقولناولايجوزلقلوبنالأيجوزهيثافق

النساسليحعىآدمبنياللهكرماطلاقاءولقدعنهتنكص

العقلانيالأيمانيالمفهومهذافيواحدةأهةجميعاأنهم

العلماني.

أوحينانوحا،أوالذيبههاوصيالدينهنلكم)شرع

أآهن(الكريم)القرآن(واحدةأعةأهتكمهذهأنأ(اليك

هاجئتة((الكريم)القرآنربه(عنالييهانزلابماادرسول

هيهذه)الانجيل(لاممملهجئتوانماالناعوكألائقض

المحالئسفلهذهيسمحأنويبرملموائيفناالحقيقيةالنصوص

قال!اعجباستلمحونهناندوهلتكونقلتهاالتي

.سليمانوليمألدكتور

حلباإقهذا.ببفهمواأناذنالمسلمينعلي

لنزعهاسثقلاكحبايالأستقلالوحبالنفوذوحبال!عيطرة

يريدهاشخعس.التعصباليالناسيدفعالذيهوالغريزببة
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تريدجمادسة.الت!مبنيغايتيجدزعيمآبسب!!ان

والتعصب.التعصبهعهايبدأائيلىكاسرلفيطهدولهانشاء

والأستقلالالتفرداليوالفزعه،التفردبداثةهنبببداْ

المرلبي.غيرالوجداننتيجةالايمانوقلةالضعفهرجعهما

ذهياآذي)عنهذافيوصلم(عليهالله)صليالفبيببفول

قضيةوضع،بذنكوسلمعليهاللهأعمليآذنيا.والنبيمقد

كماسيئاْتعإلجرالي!ىذهيولفظ.ورسولهالله!فهةفيالذهي

وكياف!ريتهأنهعناهجميلثغبيرهوبلالناممايتصور

وحسديعليوليستوحديليليسوكراهتهوعرضهوهالة

يخفيوهذا.ورسولهاللهعهدوعلي،اللهذهةعنهيوانما

هنهواطناليتشيراذهي(كنلمةأنهنالب!ىهايدعيه

المسيحيليسألاسلام.فيواردغيرهذا،الثانية.الدرجة

)صلسيالنبيقالكماوانما،الثانيةالدرجةهنهواطنا

الذيلأْنكيانهصميمهنالمسيحيو)عتبر(وسلمعنيهالله

لدينسهام)حتر،وعدمعنصريةعصرقةعسيحيعنييعتدي

ضخصه.في(وسلمعليهاللهزصليالنبيأذيففف

ببملا"الشعرهنبيتاأقولىأناحبعلمقيختاموفي

ضاليبطرسبببئيباشاصبركلن!اسماعيلوقفيوماحساسيْ

:قالعندهاالأربعيناتفي
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هوجع(هسلمعنالأسيتعثمكوقبطي!ةاليومفيك)عيني

وآ!سوابأللهآهنوا،الذينالشعراءهنشاعررأيهذا

مابعنبعْيضفيئوجدانهمبيوتِوبالحريةالصحيحةبالمو)طنه

الحلقسيةهذهفيلكمأقوليجعلنيالنيىوهذا.يربيان

.الرجطانتربيةهيالبدايةتكونانالينصلأنلابد

وضيوالاسلامالمسيحيةفيالعَنوؤعنالكشفوعحاولة

عنصرببة.تفرقةلانهاالصهيبرنيةوليستنفسهااليهودية
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:تقسالمناا

-جاهعسةالهذدسةبكلية:)الاستاذلوقاد.سعد-ا

(ةهرلقاا

)ن!ؤالحقعقةوفيالتعساهح.عنواحدةمحلمةساقول

هذاصانفيقالهفيمااهينحمممينالسفيرالسيدهع

المعنيالينالأنننقلالواقعفيالتساهحكلمةلان،الموضوع

عسنبحثهفيالانسانلائا،تنقلهأنلهالنريدالذي

عنيبحلثأنه-لاخيهالحقببعطيأنلهلابد،الحقيقة

لأخيهالانسانعنالمتبادلالاحترامفهذابطريقتهالحقيفه

أصل.حقهوبلتساهحالانسميهالحقيمقةعنانبحثفي

نألاثريدونحن،العاطفيالمستويعلييكونفالتساعح

فيذطساهحكناوالاالعاطفيالمستويعليقراراتنانأخذ

تساهح.هناكفليسالخير.فيأيلنقيضهفيونتساهحالشر

بدلاءالدينفيالموضوعيةنقولأننقصدأنناأريوانني

تنقلالموضوعيةكلمةأنأعتقدلائنيالدينفيالتساهحهن

نقوله.أنهانريدأكئرالينا

المعهد:)السفير-وعديراللطيفعبدعزتأحمد8أ-3

ةوبوزاالدملوهاسي

المصرببة(.الخارجية

سليمانوليمالمستشارسيادةاليهأشارهماانطلاقا
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الدعماهنصاليهطلبالذياليابانيالمندولبعنقلاده

كنائسهمفيالافباطبهليدعوشوقيأحمدالشاعرألفهالذي

عوقفلهماليابانيينأنأقولهساجدهم..فيوالمسلمون

هنايسقحقالدببنيالتساعحهنهوقف..الاذيانهنعتميز

هنأكثريمارساليابانيأنالاَنالمعروفلائىءنالره

حقائقب!يعتنقهفلافهو..الوقتنفسفيواحدةعقيدة

ت!لقدنجانسةوهياليابانفيالتفليديةالشنتوديانة

طقوسها.ب!ويطبق،والأ"سلافالجدودوتقدي!ىباحترام

السمنتو.ديانةهن-هفتبسةحياتهأثناءالممارساتوب!

هنالمستمدةوالتقاليدالطقوسب!يمارسأنهكما

وخصوصاالاَنوأصبح.الوقتذاتفي،البوذيةالديمانة

عليطرأالذيالثطوروهنذ،الثانيةالعالميةالحربْبعد

أيضاالصسيحيةالتقاليدب!ىيمارسأخيرااليابانيةالحياة

.المناسباتب!ىفييالكنيسةالييذهبأنهنولابأس

بهايحتفلوالمبهجةالسعيدةالمناسبالتاأنالآنوالمعروف

الحزينةالمناسبالتا.الشنتويه.الديأفةبأسلولبأاليابماني

نأالزواجهراسمفيمحأويجرالبوذببة..الطقوسفيهايطبق

المسبة.الكنيسةالييذهب

بحثثهحلوهواليابانيأناليابانفيالآنويقال

بال!-يق!ةوينزوج،الشنتويهالطريقةعليي!ولدالباحثين

http://almaktabeh.com



البوفيي.دبالاْسلودبريموت،المسيح!ية

الباحثينبحداهحلهوالأذيانهنالموقفهدا

فيمأوالاجتماعيةالدراساتفحيسواهوالأمماثيميين

عنهتجريالتيالائ!استطفيوكدلكالنفسيه.الدراسانعط

بعصضببرجع.اليابانأحرزتهالليىالمذهلالتقدم

والسس!دي.الدينعنهوقفهماليالتقدمهدأالباحثين

فعيين!طلفواأنساعدتهمالتيالعواهلصْمنهنيعتبرونه

القمعسكاليهايشدهمهناكليسلائهالهالئلة.القفقةهده

وب!م،هعينةراهنةدينيةأوضاععليصافالةبمواقف

اليينظرالدكبالائثلالدينيالموقفهوهداانيعتبر

الديالموقفأهوهداوانكاهلة.بصورلاجميعاالاذيان

.الأخريالدياناتأصحالهاهوقفاليهيتطورأنيجب

فقطأردتلكنلالر.فيهاهسالةهدهحالأيعلي

الحادهجراهاعنالمناقشةأخرجلك!جأالصورلاهذهأضعأن

الائينالسيدهعأقولولكي.اليهالنتهقعاقدكاذتالدي

نرتف!عالعربالمحاهبندارالدار...هدهفيأنناالعام

سموليت.وادْانظرهالمسألةاليوننظرالقوعيالمستويالي

وطففافيهذهانعانيافيالمشاكلاليفعلانظرنألنحن

صلبهافيقاثمةالدينيةالعسألةأننجداليومالعربي
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تفسرأنولأيمثن،الاؤحدالعاهالاهيليستوجوهرها...

3.سجهدودعنها،ال!ِبيالوطنمنههايعانيكلأساسهعلي

وأناعنها.النظرن!أونتجلملهـاأنولايجبوقالئمه

للاسب!ألباتهوينهفياهينحسينالسفيرمعاختلف

وليمالمستفارالسيداليهاأشارانتيوالتاريخيةالموضوعية

الديتيةالعصبياثاتارةوراءالاستعمارانهنسليصن

نعينتم!الذحيأالهحيطوفيالعربيالوصشأفيالطالفيةوالمنئماعر

هصسرفياوضاعناعليأيضانفسهيعكسهذاانبلفيه.

هصرفينفسرانويمكنلدينا.فعلىردودهنعذيدوله

والضم!المصسريالمجتمعبينلبالتفاضلفيهامايحدلث

عأهةْبصفةالعربي

بعدأنههوالعرلبيالوطنفيالاستعماراحدتههاان

بيحَوسايبكساتفاقيةخلالهنالعربيالوضهنأوصالتقطيع

المشرقهنطقةسقدتأنوبعد،الأ!ليالحربإنتهاءب!عد

الاستعماروالانجليزجَب،بدأنسيالفِللاستعمارفريسةالعربي

بىالوالمشنرقمنطقةعليتجاربيمارمرفعلاالفرئشصي

الطالهْفببسةالثباتالتوبلورة،إلطاثفيالتفتتابرإزوضلي

كيافاتفعلا،تمثلىهشةدويلالتفيألمنطقة53صذفي2الموجود

صرحدسش!فىال!تةالطاصغعهالغنعةالضخدث!حدأثبجَصثه*

ساجمعَةهصحلةقى
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حقيقي.ثاريخيوجودوبهااقداههاعنيتقف

الخ...وعلويةودرزيةهارونيةدويلاتاقنمتلقد

عنطفةفيالبريطانيالاستععأرقامالفترةهذهنفسفي

صلبهْوفيحقيقتهفيهوالذيبلفوروعدباضفاءنفوذه

وعادتاليهودببة.الديانةعلييقومأخرطالفيهجتمعاقاعة

فيالطائفيةاندويلاتهذهاقأهةفيتجربتهأافيفرتسا

افذيللبنانالسياسيالثيانواقادفنا،نفوذهاهنطقة

الميثساقهذا459).لسنةالوطنيالميثاقأساسعنييقو!

ا-!سراملبمعنيالدينيالتساعحأساسعليليسيقوم

أساسيوهوففجوهريعم!ومالبعضلب!مهاالطوائف

اندونةهنأصلبااقتسابماسا!ضليلثن،الدينهنللانعمان

-صةوليانصيبلهادينيةطأكفةكل...غنائمباعتبأرها

هسسذ!هنأساسمحليالهزيلاللبنانيألكيانقيأموممان

الدولةهناصبلمجقعسمالطالئفيالوجوديثرممأالذيانميثاق

!ركأالهشالثبنهذا..طائفيةهغأنمأثهاأساسعلي

الفواكف،بينالأهليةالح!-بوقاهت.اليوملهيتعركألما

تطورهسماهراحلهنهرحلةفياْحستالطوال!فب!لأئا

عئيالحصولهايخولهاا!قهنلهاأصبحقدأنهالتاريخي

انلبنانيية،الفولةفيالموجودةالمناصبحمصهنحمبرأهغالم

العرب!تجاالمعثعرقأكأوتعراللبنأنيةالدونةانهارتوبذلك
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له.تعركالما

وا!طسورةالافيسةغالهفي!ر.!هوأهرهناك

هوقفجردعليلايقمَصروهركربىِاَالوطنلهكأيتعر

ودببناسلاميكدينالب!بضهافىقدللاذيانالتعصب

طائنينعصبافيدئ!يتعل!بلى،1يهوديودينهسيحي

الاسلاهيسةالسطحةداخلىفيوالآن.!الواحدالدينداخل

نأيجبحفيقةحربرهيدأئرة،حرلبهنأدُالعربية

والخطر،الآنلهنتعرخمأالذيا!طرتمئىلأئهالهانتنبه

لعاوعهَْا"الحقبةخلالالقادم

الفسيفسائيها!ريطةهذهفيءلغِلأ،أنلأأريد

أهثلةأعطيانأردتفقط،ولثننجالعريرالمشوقلمثطقة

هسنطائفيةت!مباتهننفسهاعلأهيةالاسالساحةتعانيهلما

التيالدعوةنعممأناليسدطوناإهتالمختلفةالمذاهب

اموالأحترالتع!ماهحاليبالدعوةأ!وارهذافعيلواكهاارتفع

فكعع!ونأنيجبالواحدالديندا-خماففي.الاذيانببن

ويجب،المختلفةالمحذاهلب!أبنماءوسنصريحةهواجهةهنأك

لجرمعر!يمفهمالينصللكيحوارهناكيكونان

بينالحقبفيللتقأرلباب!د)ببهطاكتكودطونكي،الموافف

ي!حنحتيالواحدالدينداخلىالصخص!فةالمذاهبأصحاب
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نبعدأنمحلي،هنطفتناأوضاعاستقرارعلينعملأن!نا

وجالىالاستقطابهجالهنهنهاالح!دي!بدأناالتيعصر

هنالقالمالطائفيا!راعهنالواسعةالرفعةبهذهالتأثر

الرثيقةالعضويةلعلاقاتهاعليهاآتارهيعكسوالذيحولها.

الاوسع.المحيطبهذالاتنفصمالتي

العاعةالمؤسسةادارةهجلس:)رئيسالبتغريبنعَعيرد.-3

(بالسووانالاجتماعيةنلتاْهيؤ،ت

هواطنكلهطاليةانهعليالدينيالتساهحافهماذني

هعين...دينيعتنقلائهواجباتهأوحفوقهفيلايميزبأن

حديثهوالأنسانحقوقعنالحديثأنالواقعوفي

النقابساثهنالكليرسبفتكمالمجالىهذاوفي.طويل

لكنالموضوعهذافيلاجديدوأصبح.الجمعياتهنوالكثير

هنألكأنهوالاتدادبهيهتمأنوأرجو،الآنالجديد

فقط.الانسطنحقوقعنوليسالشعوبحقوقعنحديثا

المتقدهةوالدولالناهيةالثالثالعالمدولبينهعركةوهناك

سيادةوجوبعليتصرالغربيةالصناعيةالدوللالأ،هذافي

بأ!لاتعقرفوهي.أخريحقوقكلفوقالألنسانحقوق

هيةهواثيقفيعليهاصطلحهاغيرللشعوبحقوقاهنالك

وأهصيرهاتقريرفيالشعوبحقوقأنهنالمق!حدةالأئم

أبدالاتعفرفوانما،لثرواتهااستخدامفيالشعوبحق
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!وسب.حقوفاهنادُبان

!عرحأنيمكنالآنالمطروحا!وضوعانأدتقد

الديحنناحيةهنيعاهلالافيالانسانحقاليبالنالر

وبالاضافة.الانسانحقوقمنحقهذاانعتميزة...ععاهلة

العثمعولبا..ءفمالشعبحقوقعنأيضاحقهذافانذلكُالي

يطالبثععباليهوديالشعبأوالمسيحيالشعباْوالمسلم

لهايتونوأن،العالمفيععَانةالدببنيةللثقافةتكونبأن

بيننوفتأننستطيعوبذلكالاسلاهي.العالمخارجأهتد)د

كحقالدينيالشعبوحق،فرديكحقالديثيالأثسانحق

هذافينوفقاننستطيعانويمكن.الشعوبحقوقهن

بحتوقالاتحادفيتهتمواأنيجبوبذلك.المطروحافنزاع

الحسسقأناعتباروباعثانفيهاوبالدراسةأيكماالشعوب

.الشعوبحقوقهنحقايضاهوالفيثي

هتافياْق!ده!اأناْريدكذتأالتيالاصافسةهيه!ه

حقوقعنأحدثيكثمأنأحبعنتاننيرغم.الموضوع

.ألسودأنفيالشع!بِحقوقوعنالسودانفيالانسالئ

أصحفيه(:ريأكأايفلينأ.-4

فقد..أهينحسينالسفد-دليرداحلمتصستطون

الأةأنكلمةأنثمجدا.تشاؤهيةنظرةلنافدم
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هجموعقلكنناسلبيونلسنافنحن،كثيرالنسمعهاسلبيين

بعضفينكونفانجدا.محبيرةهجموعههواجهةفيصغيرة

هنانتهيناكناوالاالحكمةهننوعفهذاصاهتينالوقت

بيسنايرلندافييحدىوالذءيأ،زهنهنذتماهاالمفطقة

فيلذاحدثطهعابكئيراْعثروالبروثستانتالكاثوليك

المسلمبنبينببحدتالذيأنوعمحيحهصر.فيالسبعينالتا

هص-.فعيحدثالذيهنهرةعليونأكثرالخليجحربفي

محلسهالعالمهستويعليسياسيةلعبةنالريفيوالمسألة

بينلعبةالبلأد..هنبلدفيهحليةعسألةهجردوليس!ت

الشعارالينرجعوليتنا.لصالحهكليستغلهاواليساراليمين

ت-ببد.ولسلا.....للجميعوالوطنللهالدينانوهوالقديم

ذلك.هنأكثر

والقوميال!ويوالثاتب:)الصحفيعوده-هحمد5

ا.المعسروف

أهيىت....حسينالسفيرهاقألهعليأعلقأنأريد

فيائماتىنةيظهر!الطالفيةالت!مبانالملاحطْ:أولا

وم!-احلعصرروتحْتفيأنفيالوطنيا!زرعصور

ينبغيفوالت!النعصبتفسيراذنالوطفي.المد

فهـلايمكنإذ..العامالاطارعنب!ن!صلألا

جذووه.باستقصاءالاوالتطرفالتعصب
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ثاثيا

ثالثا

مملمتهفياعينحسينالسفيرإنالاس-وواقع:

وحيفةألاسثعماوي.العاهلببددرياويتسأمل

هوالمنطقةفيالتعصبزرعالذءبأنالافر

الشرفية.المسألةأيامهنذالث!مببدأالاستعمار.

ومم!!.العثمانيةالأهبراطوريةعليالصراعهنذ

حماهيةنفسهاوذصبنانفسهااعلنتاوروبيةدولة

..الدببن.فروحهنلفرعبل،فحسبو)حدلالدين

....والموارنةالكاثوليكحاهيةأنهااْعلنتفرنسا

بريطانيا..الارثوذكمىحاميةالقيصريةروسيا

الدروزحاهيةثمالدروزحاهيةالدايةفيكانت

لكلىالحميدعبدوالسلطانهعا.الصهيونيةوالحركه

الجاهعةفكرةطوراستبدادهببحميولثيذلكيقاوم

الفصلىولايم!طن،الت!صصبجذورففهماذنالاسلاهية.

باصقصأءالالايكونوالتعصبالطائفيةجذوربين

المنطقة.فيالاسنعماريةالمسألةجذور

عنئىِعممالظالفرنفيكانناهسألةدهبمليستهذه:

الاذب!محشأت!يثاالثالثالعالمالألآ....الوافو

كابب!ر،ههماعاعلاالفينلأزالوحينعا!الكبربَ

كإ2هذهلخصهاهو.كبرينفسيةل!ملة

هصفيليستقضيتكمليملتقولىالأستعمأريةالقويتأتي
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الاستبدادهعليعمتانهاالأستعمار..عنالتحرر

هوالمهددلائأثاذويةعواهل2هذ.الاستغلالأو

فيجبههددةعقيدتتغمأنوبما..الآنعقيدتحم

ال!البهاهل..الكتابأهلحلفيجقمعأن

بالدين.تتاجوالشيو)قويواليهودالغربيعني

عنالانسانلتحريرهعركةليستفمعركتنااذن

الدينهعهوتسحقننسحقهالقيالحقيقيةالقوي

تزدهرانولايمكن،الدينيزدهرانلايمكنلائة

ولكنهستغل.هستعبدهستعمرهجتمعفيالثقافة

ولابد،العقيدةببهددشاهلخطرازاءالآننحن

فسيانعكسومذا.الحقيقيةعطالبناكلننعسيان

أحفقالعنده!ا،الوطنيالجزرفتراتهنفثرة

هتا.ضقيدتنا(ْولاتضيعءسينا)تضيعالسياسيين

يطبق.شعار

السياسيبالعاهلنستهينأنلايمكنفنحهنااذن

الحالي.القرنفيأوالماضيالفرنفيسواءالأستعماري

الاسلاهي......بغدادحلفيسميكانبغدادحلف

الاسلاهي......اذنالسنتوحلفيسميكانالسنتو..حلف

معرضةالثلاثةالاذياننميهاطهـرل!هالتيالمنطقةفهذه

سياسية.قوجَبماءشالدينولاستغلالبالدينللمتاجرة
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أفضلهوالاسلام)انقمالغربيأدهيرالاهنادُ

ويبيرالبترولهناطقيحميلائهعندنااستراتيجيةطرية

يؤديمماا،السوفيتيالاتحادفيالموجودببنالصعلمين

(.بلادهفيالوطنيةالحركةتصفية

اهينحسينالسفيرصفيقناهناطذبفاننيلذلك

الأستعماريمما.العاهلعليالوقويشددان

شمسعين-جاهعةالهندسةبكلية:)أستاذحناد.هيلاد6-

ب!ر(.الشعببمجلس-عضو

فكريةرفاهيةليسراتنيفيالمرِضوعهذاهناقشةان

هنلابدبكثير.هذاهناخطرفالموضوعبببدو.قدكما

سياسيةاللعبةانواضحهووكما.السياسيالاطاردواسة

حمدالاستاذقالهالذيالجيدالتارببخيالكلامكالاوهم

فسيهاتماليالمساثلب!أرجعأنيهمنيفانه.عوده

سياسيومحانهجكفكرةالعربيةالقوهيةلأنالستيناتهرحلة

وع!ان.العربيةالمنطقةوضدت،الدينيةالفثرةقجاوزت

المنطقةفيكبريانجازاتتحققأنالممكنهنأنهواضحأ

السياالحقلىفييعملشخصلافيواتضح.العربية

الدوليالقوازنعليحقيقياخطراتمثلالعربيةالمنضقةان

لبقفجرالاسهلاستعماريحلىهنهطاكيكنفلمولذلك

تحديعيد)-ولبس-هص!ثهثلاأخذنافاذا،الطائفيإلصراع
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احتراهيكل-ععطالفينضجحالةفيهاطهرلتابالقأكيد

وهراححل،شديدننعصدبافيهاطهركما-قاريخهالثل

المعستشارتجميعهاحاولوهناكهناءبيفتنقاطهعهعللمة

عنتبحثالشعوبأنباعتبار،عشكوراسليمانوليم

ثورةبعدانه-غيقةتاريخها.فيالاضاءةنقأط

ضعمارطيروبالقاليالطائفيةالفكرةتجاوزفماقد9)9)

نحسهحدثستذلثبعدنعَن.للجميعوالوطندلهالفين

فيأسرائيلوجودكانثهلكعنوؤ!67عامفيتبلورلت

فببجين.دينياساسعليقالمةباعتبارها،هؤثواالمنطقة

يتونأنلابدولكن،بونندافيزعيمايصبحأنلايمكن

ببكونأنلايمكنالانجليزياليهودي..اسرائيلفيزعيما

فصيظهرتوبالتاليوهكذا.انجلترافيعاديامواطنا

القوميةفكيرةأنطالمأتقولنقيضةفكرةالعرلبيةالشعوب

ناجحةفكرةليستأنهاثبتقدعلمأنية()ف!حرةالعربية

قائمةاسرائيلانوحيتانحديد..الاالحديديفلفلا

الطائفية.اعتناقهنبأسفلاعفصريةطاثفيةفكرةعلي

العأليمميالسياسيةالقويفكلىكلبيعيأعروهذا

هناكفي!طون،التنأقضأدتاأساسعليأسأليبهانمارس

فيظهرلاثموعنرئيعسي.تناقضالييحولىجزصيتناقض

ثعرفها.تكنلمجزكيةنتناقضاتفوراالمنطقة
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حكاببسةلكنالمسملمين.صعأتعاهلحياتيوطوال%!

سس!لدراستهاوجلمنابناالعهدحديثةوالسنةالشيعة

..لبنانفيالحادثان.هصْتقليلةسنواتعدة؟

فيرائعةندوةفينناقشهجردةقصْيةأوفكريةرفاهية

اي!سرافبينوالحادلثاالعرلها..المحاهيناتحاددار

طمائفية.*فكرةايضاهوالسصودانفيوالحادث،والعراق

أوجدالشرببعةفتطبيق.طائفيةحرلهاشبهيوجدوبالسودان

والقلاقل.المشاكلىهننوعا

ينبعْيول!ش.المنطقةعليعْريليالاهرفه!ااون

أختوطنيةحركةبيننفرقانالتاريحْاليالعودةعند

صراعوبينالجزائرثورةهثلهشروعوهرا،دينياضكلا

الأهينليوليأذن،هدهرةطائفيةفتنةطلىفييجريداخلي

هصر.هوالمستهدفلائأقليلا.هصرعنأثحدثأنالعام

العربية.الوحدةقلبلائها

حديعثطبدايةفيولبالةتفضلقدالعاموالأئبن

وهدفبل،للاثخاداسترأتيجيهدفهيالعرليةالوحدةاْن

بلأتوهاتيكيبشطَل!يأتيالحتميالهدفهراولكن.حتمي

ورغ!مالسبيوله!ا.طويلينونضالصراعخلالهنيعأتي

هاقالههابينتلفي!لجاأوتوفيقياسياسياحلالااْريأنني

!وشحسساحكحبمظملقيشصعل!المىان!السوداجضوجهحربسمَصد*

.ضيعوىجعفرعلخلوا
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جاذلهيهنالمسمأويهحمدوالمستشارسليمانوليمالمستشار

أريأننيا!آحْرجانالهةهنأهينحصينالسفب-وهاقاله

هصر.هثالعليبالنطبيقصحيحةجميعأهمأراهأنأببضا

ضريحسهعنيعبروهو،تماهاعماوقسليمافوليمقالهفالثيى

المسمساريهحمدهوهافاله.صر.أقباطبينبالفليلةليست

...وفويةضريحةعنأيضايعبروهوصحيحبالتاكيد

نك!صصنوالا،وباهانةوبصراحظأيعئأولكنهصر.دمملميبين

وندهليخطباونفولالوهال..فيرووسنانصْعممالنعاعة

قاعهسافيتغليوالبلد،وأوراقبمواثيقونعودلمؤتمرات

صحيسحأهينحسمينالسفيرهأوكرهفانبصراحةأقول

محسسا!هؤهلةهصرالئأأريالمتواصْعت!قديريوفيتماها.

هسناسرائيلعليالحضاريالردهيتكونأنفيالتاهيل

التفرفةاحتما!تكلتاتاومأناستطاعتفدأثهأناحية

ه!نواقوي،الفانقومهنأقويرأببيفيهرا.الدينبسبالي

لها،!ئأوأْاعريكاعناسرائيلتستجلبهالتيالسلاح

لانطالمنطقةهدهفيوأقوبَا!يسلاحهوالوطنيةالوحد!

تأتيلنالمسألةولكنالمإءبعيدوصراعحضاريصراع

هس!نبمزيدها!صرالمطالبهلاالمثالسبيلوعليوحدها.

وهسد)الوطنيحة.الوحدةهنهزيدأيعطيألديمظساطية

انتماكهوهـنهوقعهفيهذافثلوبالتاليهام.لمجكانيزم

هسنهزيصدأجلهنإلمشذ-كبالثضألهصالبالحرالديني
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الوطنيسة.الوحدةعليسيلعكسدْلكلأ"كأ!قر)طية

أممهز،المرأةتحررقضاياأد!أيضاوأعتفد

قابسهأواسلاهيةقضيةتسميتهاولايمكنالقوهية.أ!ايا

وننقلهبالمجتمعترفي،العأهةا!رأةحقوقفهذهجحية..

الأهسام.اليخطوات

تحلالطالفيةالمسألةكانتهصرناريخعبرإنه

فرعونأوالحاكمانالعصرويه(...أالمصطبةطريقةعلي

أفنديساصكانسواءهصرقبطكبيرأوالافباطلبطريركهع

المصطبة.بأسلوبباتحلدين!كانت!ارجالاأو

أمحرالمجتمعأصبحأنبعدبالياأصبحالاسلولباهذ)ولثن

بينهعنيسةعلاقاتتقنينهنبدفلاثموهنتعقيدا.

والمنئعاعلالاشتباكاتلفضءوالدولةالدينيةالموسسأدثا

وضرعيةدستورببةقنوالتأريدأفأنا.نثر)كماتدوناليوهية

المهمة.بهذهتفوم

داخلالديمفراطيةهنبمزيدأطالبفأننيكذلك

عفماليأيضايؤديهذالاق،ذاتهاالدينيةالمؤسسات

وأ!وموفالفاتيكانعمكلن.وهذاالدببنية.السلطةتركيز

السابقة.عنهخنلفةبطريقةيعكلبدأالعالمفيدينيةهوسسة

وفكر.قواعدللموسسةاصبحوبالتالبى
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:)صفيه(الرإهببهجةأ.صى7

اجلهن..اضميفحناهيلادد.هاقالهآخروحيهن

والعلمللموضوعيةاحتراميوهع،موضوعيينولنكون،العلاج

كثيرالايهمهالمريصْفمثلا.العاطفةاحترمأببضافأناوالعقإ

السفي!رسيادةعليأردولهذاالفقيق.التكنيكيالتعثصخيص

الجوهريهالمشأكلىهع!الجةهنلابداْئهفياهينحسين

شغايرأها-للآخ!ردينكل..العقائفببةالمعرفةهنبمزيف

فأناالاخوال.هنبحالتحقيقهلايمكنفهذاالعقيدة

ديصنلهوأيضاالعفيدةذيالانسمانالااحترمأنلايمطَن

خلالههنبه.يتمسكالذيالدئنهذاكانأياعا..لبفدر

نأحا!لن!اوههما.الحياهتستمرخلالهوهن،ضميرهينمو

هصر،اليحديننافيداثمانرجعفانناشمولياحديثنانجعل

نموذجماهصركانت،وعلموتاريخكواقعولكن،تعصباليس

نحاولانناهيلادد.قالكماوليس.الايجابيا!حقيقيللحعوار

نا50عشنساالذعجماالفعليالوأقعلكنه.هضيئةوقائعتخريج

لقاهنثماغربيأوضرقيبلداكبفيحدثلومصرفيحدلناالذي

صرفيهناككانأنهبببينالفعليفالواقع..أهليةحرلبا

هفاشخمىكليتقبل.الاذلهانجميعبينحقيقيةهعايشة

ضرذهةالادببنه.كانأياوسياسياههنياالعملفيئلآخعو

هصر.تمثللأأعتبرهاوالتيقليلة

http://almaktabeh.com



!)الأستمراريةلهذههمثَنهاهوكلولهأريدعأ

بلادهمفع!حييتناحرواال!ذينلنمسلمدتكدوةشعون

بسدهم؟فييناحرودناالذينوظصسيحيين

نأ.انمصر،بانشعبهذاثىصصيةانأقول

واهرلئلط4الكهبخلجولنيةهحأولاتْعنيهتت"ط!للضلمدرصه،تعطى

هوصْولمجاعلينأ.خببربأفمراةْهوصْوغاليانتملفأظادْ

!ذاللاهقمامقادعةصفوالتالععثمرجيدنادنسئرأنوصرلهممبأ

صطالخطكلعليهأتتحصمصعمرفيالمرأةهشعَلةالمونحوع..

فهل.والمحهوكاالتكدغ..وتعوقوا!قذصاديةارحلمية..

؟اةالمرنبدو!نبالةنتسدنأ

هنالمراةسغانيأذ،سئيصبهمرفياة)نمرونحعان

الدببي.التعصمبيقدهسرعذاالتخلفجوونيالعنميائتخنتف

)نروحيةالقيمتبسيضالسَنهنانهفلتفنفدالتعتيمض!ناهأ

الدراساتوتجعحلءاْلانسأنبهايعيعثىأنيمعَنانقي

نريدوالازعر.اللاهوثكلياتكيوالعقأئديةألتحَنونوجية

الاسلاميةالدوللثلانممعنفمن.الروحيةالقيمعليالحفأظ

!ر.الروحيةوالدينيةالسياحي!ةالرحلأتفيتشعتركالآ

وهسيرلجينهسلمينالعئلابابناءناتجمعانالممطنهن

التاريخية.هواقعنالزيارةالدينحكعةاكناء
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الاهري!لجةبالجاهعة)الأسناذ:أهينجلالد.-،لم

.آةلقاميربا

أاذيض!ثميقةنصةتذكرل!،وانماتعتيبالببس

السالبسققفيحثيفثونمد..الراهلبهبئبجهالسيدةلحديث

وتدعو،أصيلالمحيمريثخىصيةهنانثساهحأنعليللتدنيلى

التشاوم.هناْقلدرجةالي)هين-سينالسنكير

:قالامعؤسَدهـ)و-حممنالمرحو!روامطالفععةهذه

ال!ئيكحعمالتهأ6ءسوداهلايسىعرتدبيظوأندلئيعرةراْيتْ

هلىلهـافقالجرجس!8أمأعزي:لهفقانت،تذهبينأببن

أصنىا.أنهبل:ث!..لهفقالتابدبمما..لبسجسضيئحدث

أثملتعزيةوتذهبين،سوداءهلابس:أتليسينلهانفال

لأنهتفرحيأنبكُأصقوصثان.اسلمابنضلأدأجرجس

يابني.الأخ!قلبأنه:لهفقالت.دببنثالأسلامدخل

الدونةمجذ!رليسونائب:)المحاهيسليمماند.ونيم-9

سابىتماآأنهصرعب

اضكل!انرعنابحلأسنةاربعينعشتْاننيالوائخ!غي

هـسصطتتخيأهينحسينالسنيراْجاريَانولأأستعلي!الصبر-د

لريما.قدمالتيالتعميمبالخة،ألذهـببه

فيوكتبتالتسأهح.كلمةاسثنعَارشاركتهلقد:أو!

انتسط!.بركذاالآكننناهلأببسوغأئه)9لم(عمغرة
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لدصةاستبفاقاصلبطد-نانائب!ضإنو!زب

!ا!صثاص!ب.مْحيرذيلفاْنوكللىت،6بطامإلاحعنر

المنت!ارصثة.وهيابجابيةكنواخفوةكهنث

حناهيلأدد.ببتهولكثاا"مواليس،ألحسيتهةفي:ثانيا

وأفندمهز!ج6أتمدخأناصنحميئةْنافطمكلنأبحععهاننصب

مهِأنمدهه،جمبأانأَوأنمةْءبج.الضهبمهلتطببقلنصوذجا

الغحَسر"!الولهنلىاطأرفيفنطلأيتمار)رخرات

اكمالةِكىأرطنيبيهتمان!ا،اكخَالْولنيةالذعحوكأولا

بجعأهعممهنهجوعلواطرحهالنىيالمنه!نمهومذا

قخسلا!دسالةان..نجيةأل!البلادض!الاوعليكلعمرعلىبتلمحبيقه

!ةولأاعذننسد.الْتحدياتهواجههوفيالوانغكأار!ي

ال!حدنجسأل!ط!بالكهقعيهجتمعاتغاا%"فوالخيالتحدلهات

زالفث،حئنيئنيةتحفبب،تالأخم-نجيفهفيميبلالْوخمببة.

هإر*ْ!-!يسواجهـفأ

ضك!!ببسقهشثلةأليأئصسالة-صّلىاهي!تحعصينالسثنبس

ئمسمتإنصسألةإلأهمرحخدكلة!!ن!!كأالنظءَشدصَلىةْحا،6!ََ صكلئ!ميط-

بب!-فيمبلنتكربمدحنولالىيئوسنْتاهكمماُل!ثقىابداسذلك

كلىشم.الواءصكأل!ةعفجأرةضاد

أمي!حمب"لىالسببانإك!اتظرنجننتعتأسمناثْ
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.النقعئهعن)هاهطموسة.تنكاممميلهـابقعميمهاانعساْلةفامحعبحث

الأتحادبينفهلالملى!دين..لبتساهحهاببسميقهيالأؤني

ججهالثاثية..النفطة؟.الآنتساهحيوجدوالصينالسوفيتي

وليسستالبساطةبهذهليعممتفانمسالة،الغربيةالحَنائس

وتعقيد)تننفصيلاتللممافالمسالة.المضيئةالصورةبهـذه

هنلال!حغيرةالكنائسابتلاعهنالخونابينهاعنوأهدات

المصرية.الثشيسة

الأفةيجمعصنحماريهشروعوجودهيالتنضيةإن

....للجميعأهدافهتحدد،الواحدالوطنبجمع.العربمية.

البنئمربصسةاهكانياتهكلىالريميسخر..الجميعب!هايقتنع

.ْريا!ستالمشروعهذاتحفيقأجلهنوالعننائديةوالمادية

احداثمنأهينحسي!!السفيرهنههايشثرانعمدفهوليس

!وال!معذ)!ثلىنضحخمأئناءفيجاءالطائننيةالفتنة

والمجصيع.التحدياتبرويههتعنقةفالمسألةولذلثالحغشار،ب.

.هشقوكبمشروعالنحديالتأهذهيواجه

بينانعلاظاتحولحناد.ميلادهاقالههع)ختلفانا

بدأنااذاالأهرحفنيقةفؤجا.والدولةائدينيةاذْخمأعالعط

وسفجدنهايند.لهايثونفلن،الأشنكاليةهذهضجأالدخول

اهـغ...والتعديل،القغسيرالتفسيروتفسيرأهامأنفسنا

المسالةَيحلىوعانسمببه،كيانينهوايمصةفيأنفسثوتجد
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أسريةعمليةصثانالائرحقيانهنمعبمو)انمح!مصبة(بطريقة!!

تْنمالمرالقشثَومهثلروءمرفيهايحدهثأشبهدائماوكنت/

الاسشاذلئاكرودْسريعا.دْلكبعدينزكيئشمعلهعئدها"!.

هاجاوي!مىالعزيزعبدانلهكتابعودكافيعحمد

.لاذعب!جومالسيدعبدهيخائببلعليهورد،بثدةالأظباط

،.لهين
!بر،

ن!بر

كاينةسنواتوبعد.غوريساليدنالأفنينوراءوكان

وكان،ثفسهالجاويثىالعزيزعبدظرشحالأنثخاباتاقيمث

مميثيرة.ذلكعثيوالائثلةالسيد..عبده!يخائيلدعاببتههدير

يننولكانفالطهقاوعجما،هصْيئةننهاطليستالص!مألة

للمواطنيطَوندينهنميأخيهعليللمؤهنهايجبكل)هنلاا

الوطسسن.فيأخيهعلي

المجتمبمأعمأث!يالمواطتْفَاهنةفطَرةأذن

يتممنهجاساسعل!ثيتقوبمألمساْلةاتاْفولىكاننيولذللث

هنبذنناوهيطالحضارءجما.المععمروعووجوداتمن!جعتخبيافه.

حل.لأيندبمفانهانعاقأئفلبينالتوفيقوهـحاولة،نطر!يأجيد

بمحمرالشعبهجدسوعكعوانمحابى:آلمسماويعحمدأ.-.)

.....هثىطركوهـجومامحاثعسضنالصقرببزءجاتحدث

تعسادوهجوهأتا!لاهيةءوصعجوهأت،هسميرلجةوءيموهالت

)فىيرجع6جماوالذ.هختلفةبلادهستوعجمأدلى،هستمرةسطون .--...ص
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التصكمبنتبجةجد)غريبةأشياءيجدالعتريز،جاقتبهها

عاهرن61.الحينذلكفيانموجوداْلأستعمأرهنادُيعنل!

وأنص!ميرلجين؟المسلمينبينعاهقا)نتيالنزاعاتسبب

أسبأبب!ما؟هاص!ب..والشيعةالسنهبيننعأهتالتعباعاتالممس

وج!المحيةقابةهعركمافىبكطصتر؟ثرقف!بفنتلقد

جمتدانالوكانااذ،سموماعلميةثنحميةئ!صيفيهازهـيدون

ان!عداميكون.وجدانيةحقيقتهاخْيلجةالقضنعنعلم.

اضتقفانالا*(..التعصبلظكورزأيئهاسبدباالديمتهرأصية

أتاحستاذاالفيمتراطلجةانألأخيانهننهئيرفىبان

وصلجمةالنتتدبرةستكوناُلمدروسبىوعْيرألعلصبءيرالفدأم!

!سسدا.

)!سلاهية..!الجمأعاثأليبيتدتصبمحمغيرسرصسكناف

ب!نْربييم6سةالدرأحىقلأْسلاعايدرر!لمأرعن

الجيل.فيهبمببستخلنايىلأحولهويؤلفيقوم،و%!دأنيةتربية

لكيمنرصحأنلابدلذئك.ألرجملخعطورةعديبأضةرردودأثمأ

حدث)وأذ.جديداهسبجيماوننثوينااسلاهبأتكوينانتكون

ف!ألالمج!ماتبسميمالسبب،تعصبيوجدلنأنهأعتتدذلذ

ذنسذ.أوح!برت

وجهةه!ت!اقبماتمبيوا-تئألىاهينحسينالشنير

ضسسسبسيبييئؤ!أوههشايننولآنالفربان-الحنميةأنذئقس
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الاَيةذكرتأننيرغم،هنه(يقبلفلنديناالأسلام

...اأالآية(اهيمابربههاوصيالدينلكمأشرعالكريمة

بعضابعضهينصمخا!رَاناننقولانفاهاالمقابلى.في

لنرجعانببجبفانهذلكاليبالاضافة.لكأسلمفسوف

الاعلامأجهزلأفيهسواآياتهنععممع)الليىآنالف"الي

نادونَعفيفكوةلكوبعطييكولنيالديالماَننماأو

القرآنهنءجزيسمعللت!تيةشخصءجافاذاتشعر.

فلنرجعلدلكهسيحية.هوعالةواسمعلتعزيتكآتيواْنا

عرفنافلو.نتخلفبدلكأنناولالنتصور،الاضولالي

الحكيمالدكروآببةقعثرنا.لماعرفنالوتخلفنا..لما

واسماعيل.البيتهنالفواعدابراهيميرفعأواوْتقرلى

واحعلناربنا.العليمالسميعأنتانكمناتقبلربلا

الاسلامليس.001اكهسلمةأهةذريتناوهنلكُعسلعدت

استشهدهنااننيأبدأ.دْلكلااقولأثافحسبدببنا

يعقرلباحصْراذشهداءكفتمااْمببمالكلِالقرَانبعبمارات

الهكنعبدقالواشبعدي؟هنعانعبدونلبنيهقالاذالموت

واحداالاهاواسحاقواسماعيلاهيمابِأباءكواله

(.هسلمونلهأونحنالآببة(أوختم

المعنيهدْافيهعناهلاينحصرالاسلامتعببِاذن

ال!ععلمبينفأصلاخطآبهونضعاليومنفهمهالذيالحرفي
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النبيعليصأبناالغتابأهلهنكَأنعنصثللأنأوغيره

طسسيتعَونربماهسنم.فهو(وسلمعليهاللهامحليشحمد

فعلافائبمالفاصلالخضمذاانالناسبع!شنالروجهه

القرآنأببضاولتغن8الثريمبالقرآنبذلكويستشيرروق

ب!ساقالقرآنوهذاالاخرءجا.اْلخقيقةأيضايبينالعَريم

رانالةأنوالمسيحيونْلأ.ينثرونكمسنسيناندعيا!كما

بسماق.

هسشعبمالمسيحييسميترررهاقراهال!رآنأهأهكُ

اتبسمالحعليالارزميقصرلمأنهاذدمملم..المحمديلبسمي

اسلاهاببثونلثيعممهبلى(.وسلمعليهأنئهأعليع!صد

الايةفسيآتجسرهفهوملهنعبيرهذاليتقولربمالئه.

لمااذ.بالدليلآثتينعملثسأفول..اللاحقةا!السطبتهة

كنتم..زاذالثرببمةالآببةاهاهيالقاثمسيفونباتدليلتأنني

الأئبياءثاْتباعالا!ية(..الموتببعقوبحضرأذض!داء

دينهوطالأسلام.هسلمونثَلهمهحمدحتيابراهيماولهن

جميعا.الائمبجمعاليذ،بالتوحببددينهر،انله

فعندهااْنفسنأ.نتعبفئنهذكاألحقيقةفهمناادْا

!سيوجدانناربينااذألأنناالصحيبمفهذابال!ولنتهم

لمحاذلكفعننالو،ال!حححيحةالمسيحيةوعليالكمحيحالأسلام

وث!ث.هثنيأصحاببأنهمألمسعيحيينهتهماَاحدممتهجم
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وصثانلتسوهاجهدينةفيقانحيأ-كًنتعنف!اوأتذحو

والمدععيالمسيحيينمنفيهاالمدعياهاهيالقضاياهعفم

وسانسبهسيحيالحقمحماحبأنايالمسلميز،.هنعليهم

ا!حصسةدخلتسندهاالجلساتاحديوفىبهع!لم.الرق

هاهيسألتوعندها.حربلثقنةعنعبارةالتهاعةوجدت

نتسلعنيكالسابةتالقاثحياناحدهمئيتألألحد(ببما؟

لبينفننةقاهتلمأذ)؟هحئه..تحلواثت،لبألرسَامحا

الواكَعةهدْهوأذكر.واحدةقريةفيوالمسنمينالمسيديين

هعينة.دلأ،تتبينلانهاالفردية

جزكبةقىثحثيةحذهوصحاننتاالبلمسةافتنحتعندها

..فعصلانبالشيى!يلقبالمسي!5بعئيهالمدعيعينادببث

عقيالدورء%ظوعنفهاقاهوا..الحانحمريننحفاأنوجدلت

فاهوا.الاخرينالحانحريننحماوصطىتالمسئمانمدعي

ةء!سرا!ياخذتءائمساوفي،البطسةوانت!ت

التالحبالعومفيالحَغبمادْيعوعندهاالحغم.ادلأعفاال!محعيةْ

ياص-صد..أن!ت)بقيطالْلاببقومالمسيحيالرجلوجدلتا

أنا(قضنيعشانالليلطولسهرانيامسمار؟جماياهرصد

الئياكللعَيواثنتبنليلةاسير)نو!بدطبعالهفقلت

)يارايرل!اللاا!قحتيكرهااذلأزلثكلمهفدْطةت.الح!ني!فة
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ء

(.المحبةهعدئاعلمتناانتياضيخ

يتدادثالقبطيالرجلورأينت..حقيقةالواقعةمذه

المحثمهلهـهدوخين(لنابقي)ياراجلقأئلاالمسدم.خصههع

قاللااليولندم(فارغكلامبينا..ثاربسببسنينأربع

والله.القحضية.مذهعنعتنازلاننيالةعنحي)ياسببادة

زوو(.فيزورالعفيم

عندهاالانسانأنوكيوطاهافنيناعئحتناالواقعةوهذه

اليسبن!تهيب!قبالثهويجذمحممبحقواجب!هويبىدءببحقيتدين

ضخمةهشثلةليحدثتوعذدها.التعصبأسبابكلازالة

الستواْنا،اللهاليألجأألجأ؟لمن..فكرلتا،حياتيفي

المجبلفيهعثزل%ونالأئاهناكليفقيل.باللههوصول!

مثانه.ضننرشدكوسوفهيعاداععهلكُن!حددأنوسنحاول

نفلت!.)الععسيماتتسميبلدفيجونالأئاأنليوفيلى

المو)عيديرفعشبانههيعادا.فاْجابونيهئهليخذوالهـولأء

المجمي!وجدتالوحْتهنفترةهر!روبعدهو.شاهاذاالا

قرببسةاليسياقيجونالألهأنليعلموثيعنييبحثون

كلالاسم.لمقابلتياات)الثسير

محاهاالسبعببنعمركاكنيزيدالذ،بجونالائاوجاءذي

ووجدشههعننزئه......قيكيرلسالبأبازاملانهوعلمت
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يسةالهسفيالخإسوانتشر،النورعلاهاتوجههعليرجلا

قالىعليهدخلتوعندهاهسلم.لرجالاجونالائاهقابلةعن

دْاهلهااننيياربيقائلااللهودعوتالفجرصليتالفدلي

لسانه(عليالحقتجريأنأرجودينيعْيرهنشحْصالي

فميعلياللهانلكأقول....باللههستعينااليئولجأت

هس!ه..وصلواتيدعواتيفيكركوس!أفى،وكداكداوأفعل

الت!ب.وعدمالتساهحكانمديىأياليتكشفالواقعة

ضيئالهأقولأندونبيوأحسبمشكلتياهتمرجل

بايمانياللهاليولجأتبابمانه.واضتصاههايمانهبمنطلق

وأهسلمضيحْاليأفىهبفلمسوبا.والتقينا.باللهواعتصاهي

لائه،المؤهنالرجلهدااليفىهبمتهبل.نفسيطبيبالي

اليلجأقد.المعرفةحقالمسيحيةيعرفكانآهنحينما

سو)ءاللهفهداهباللهالصلةاليولجأالمقدسالثتاب

ونفسسخاضعبقلبوصلاننيقرَانياليلجأتوقد.السبيل

أنبلجايجبولرلك.اليهفقادنيباللهواعتصملتا،خاشعة

لهيخلص،دينهفيكل...بالدينالاعتصاماليالناممأ

فيالمجهلعليوببصْرب،المعرفهحقويعرف!،الاخلامحأ

القائمة.الدينيةوالاصول،الحقيقةتحرجَاعليويجم!نفسه

نأيقسرلمنهناكانق!الواالشيعةلبعصْجاءفي

والأض!فساتالأخطا"بىبهالشيعةببتداولىاللكلبالظسمدت
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لمال!سآنهداقراتوعندهابمسوحْة.عدجأعنهكتوب

يشبعالل!انصا.السنةكتبهافيعليواحدةاضأفةأجد

فيأضافةهنادُانهوالبسانفيوالاهاعي!ةالعلويينعند

..وهدا.ا!ةسآنفيأنزلهالغيريتعبدو.نوأنهم،ال!سآن

صحيح.غير

أنفسهميثلفوالمالاشاعاته!دههروجيأنالغريلها

السنة،ل!سآنهطابقتهوهديالشيعةقرآناليالرجوعهشقة

لمحملبانتالمشتركالأصلهرااليرجعواقدكاثواولر

فلوبهـسموسأدعقولهمسادالليىالجهلكانوها،الحقيقة

أخأه.يحارلبههنهمكلاوجعلبينهمفيماوفرفت

الألحاتوليس،الاسامماهوالاببمانوعدمالمجهلإن

هوصْعهفيالدينوصْعهوالمشكلةفحل.المشكلةحلهر

الحيماهلاتفوبما!يللاصولوكأصلللوجدانكذرلبيةا!ي

بدونها.

فليرجعالقجصبعلحعين!هْميأنحفاأردنااافى

وليعتصصوابلبحقفيهوهاوردانجيلهماليالمسيحيون

المسلمرنيرجعوعفدها.الاببمانهل!هوهدالأق،وليطبقوه

حينيئدبحق.الصحيحةالنبيأحادببثطواليبحقال!سآنالي

نسانالىلحريسةأحذسامكلىبلتعصبهناكيكونلن
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هيعالصادقالصخلصالأن!انلان!عانيةالانسانواحترام

وطنه.وهعربهوهعنخسه
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55500،5..

خلاهيه؟رهـبه

الأنسعانوحقوقالدينيالتساعح

الغنيعبدالحميدعبدالسفير

المصريةالخارجيةبوزارةسفير

واكشرالمتحدةالائمندوةهنأنضلتبدوالندوةهده

لتهألثكتيرةوثقطهناأثيرلَاكثيرةنقطهناك.حيوية

بعضهس!ا.عليوأعلقلكمأقدههاأتاأحبكنت.هذاك

حسينال!ممفيركرهاثىنقطلب!هنأكلأيسمح.المجالولكن

النقدهنبشيئكلمتهبكأفقد..التعليقتستحقوهيأهين

تماهاهعهاختلفوأنا،المتحدةالأئمثدواتعليوالتهكم

صعسوقندعبماطارفيعقدتالذدو!هرهلائأ،هدافي

حقسوقهنحقهيالدينيةالحريةأنباعتبارالانعمعان

نأمسألسةليستوثدعيمهاالأنسانحظوق..الاذساف

ا!عحول.نافرفرهاثاه!اقراراويممبحهـبصدرهؤتمريجتمع

عامرايوشكوين،للنفسونتسبيةوتنميةتثقيفعمليةهيبل

الأفسسححسانحظوقلانالانسانحظوقعاهيةأولاببفهمعالمي

وأصْيفتسياسيةبحظوقبدأتالتاريحْ..هرعليتطورت

فتثقيفاهوهثلىوكفافيةاجتماديةح!وفتئماقتصاديةحقوقلها

..ْالأجلطوببلنهعمليةالانسانبحقوقوتوعيتهمالناسجماهدس
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هلموسسةايبابيةنتاثتلهاأنأقوللا؟امنتيجةلياهل

؟ه!اعليهثلاأضرلبهأنوأسقطيع

35يوليوبعدرصفالليىالمصريلدسثورIاعدادعند

هدالوصْسعضكلتالتياللجثةأهاموصْع،569)لعسنة

هواثيسقهنالوقتفىلكفيوصْعهتمبماقوائمالدسنور

تج!فالدستورهداهوادتراجعوعندعا.الانسانحظوق

المصريالانسانبحظوقالمتعلظتوحْصوصعاهوادهكتيراهن

حوفاأفولأكادعأحْودْ!والثقافيةوالاجتماعيةا!قتصادية

أوهانفافعيواردةالفكرةه!هننكنولم.العالميالميثاقهن

الاشذساكية.اتءالأجراتطبيقفيدخلناقدنكنولم

المصى-بَالشفكبحرعليجداجديدةعسائلىهرهوكانت

وضعتهاكماالسياسيةوفتالح!فيهحوراتفكيرناوكان

وممصسماالبلجيكيالدستورفيجاءدتطوكماالفرنعمميةالثورة

5291.يوليوقبلهنهأحْ!نا

الانعسان+ح!وقلمواثيقايجابيةنتيجةعليأهنالىهره

كئيرانتحدثكناالمنحدةالائماجتماعاتفيانناصحيح

هدانثيجةهاهيي!ولزهلائهوييننفسههعالانسانوكائأ

وننقارير؟ووثاثقأوراقهنوهانصدوهفببهنتحدثأالليىالكلام

وفسيادئسانحقوقلجنةفيفجتمعأحْريبعدسنةلض

!هداهصرهنلبلدهناكأنلاند!يولكنالعموهية.الجمعيه
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هتأثركابمواثبتدساتيرهاتجدجداكثير!بيلادعليينطبق

الاعلا!أثعحرالمتحدةللائمتهسيروييين.الأنسانحقوق

هنكبيرعدددساتيرفيوهوا!يقهاالأنساف!ظوقالعالمحي

الد؟لهنكبيرعدداستقلالعنآحْرهثل.الحديثةالفول

أثرلتاالتيالعواهلهنكأن.الأفريقيةالدولهنوبالدات

البلادهدهعاهافيرأياوكونلتبهوجلتالأستقلالعمليةفي

استصرتالتيالطويلةالمناقشةبالأسنقلال..تطالليالقي

كناأنناصحيحالمصير.ت!سيرحقعنالمتحدةالائمفي

نقولكلام4تنفيرووسائلالمصيرت!سيرحقعننتحدث

!اتبينلكن!الجدويهاالمتحدإ..الائمجدرانداخل

فيصديلهأكانالمناقشةهدهأنالزهنفتركامنبعد

الأهْمفييدعرالليىالكلاموكان.الافريقيةالشعولهأ

!عطعيبهيستشهدالمص!تنقريرحقعنالمتحدة

فألنما.باستقلالهمهطالبتهمفيالةوكاوالسندعنشيئاالثوار

الن!دواتهسدههثلأنفصيأهينالسفيرهعلاأتفق

.والفنادقالطإسانشركاتالأهنهالاتستفيد.والاجتطعات

وضطاعام.رأيتكوببناليتؤديالأجتماعاتهدهالواقعفي

تلكفقصليستالمتحدةالائمفيكثيرةع!سائلعليينطبق

.الانسانلح!وقطالمتعلفة

حسينالسفيرحديثفيهاجاهعلياعلقأنوأريد
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صوتةالمتح!كالنقدمالائمندوةاليندهبلمفنحن.أهين

عْيحريوأوصْح؟كردتافمثلاالدي!ن.عنأوواقعناعنهزيفة

نحنولكن.الدينفيلأاكراهلانهالمسلمينالمندوبينهن

بنصقلذابالعكس(القتالعليهمأحرمالمسلميناننفللم

.......حالتينفيالفتالعليهمواجبالمسلمينأفال!سآن

نأواجبهسدافمندينهمعلياعتليىأوعليهماعتليىاافى

حاليسهوفيعقيدظهم.دنودفاعاأنفسهمعندفاعايحاربوا

هلىهفي.رهمدياهن)حْراجهمعندالقتالعليهمبجلطأحْري

وطنهم.عندفاعايفاتحلواأناسلاهيةفرببصْةنضكونا!الة

وأغفلناالظسآزاعنآيةأوجزءاأوكلمةنأخرلمنحن

السفيرياننيوعندهاالواقعبة.الصورةقدهنابل،لا..البقية

لهانقول..الفرآنفيهوجودعاهوهدالنالي!ولأهينحسين

هصْبأنوبعد،ال!سآننزولثنمأنبعدأنها؟لا..

الراضدينالخلفاهعصرجاءوتعاليسبحانهاللهاليالرسولى

م!دمشقلافلأولا4أعطاالثيالخطالهطبقعمرعهدفيفنريَ

ص!سيحةنصوصادمميحية..منهمالأفلبيةوكأدنتال!ررسلافك

تؤوالمستشرقينالمسلمالنكتبفيهحفوكلةهازالت

قالىوكصاهقدساتهم.وعل!تجأالنصاريكثائس!لحيالمحافالة

الكنيسةعليبالمحاقطةالمسلمينألتزامليس؟السعوديةعصثل

!ف.بهاهالمحيطةالمسا!ةأي6حيزهأعليأيضاوانثفقط
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أضطسيضندهاالةسآنخالفالخطألب،بنسمرانهلانقولى

الاسلإم.مرعمرسلردُانالعهف.هدا

وعأةجلسهوالع!منهانظسآنفي!عاجاهوالأصملامإن

ألاليملادية.يعةالثب.يطَؤلتهداكلى،الراشدون.الخلفا

لفضع!م!صأنقفلمتيحدثنافعندها.آخر.هوصْوعهنادُ

"قاشسع!ثهـنا!ىبلالدبني.ألتعساهحضليبتطْكيدهبالاسلام

أثهعثلاالمغربهمثلدْكرفهررلنا..المحأصرةالحياةهن

فيشسسيحكرهةقاعنته،الثانيةالعالميةبالحرسأثتاءفي

اْهلكهـتوطلبت!م-دنسمافحيللنازيالموالبة

كانالوقتفىلكُوفيالمغارلبة.اليهودمرنساالييرسلأن

ا!كُوفضوقفأليهودهنالائوفهئاتالهط!لهبأفيهذأك

إستعليمفلاهعاربةهواطنر!!ؤ!لاءا،..وفاالخاهس!سههحمد

!،،نالليىالنازيسجرنفييأو.ي!تلواببسجفوالكيأفبلىولا

ولئالوف!.فىفهـن!مصألحتا
لا..

الرزثإ-سعىوثبالدوائيبهعروفال!ممبد!مروكى

هنصبايترليسوويامْيممانمخندهـاأنهالسابؤ،50السوري

ئتدريسإلسم!!بطلبو؟اصمعحيحييقه!توفدجاءهسمبار

)!ععهلحمحودنأالطلالةببن!لمدهعصماافى،المدارس!فيالمسيحية

فلىصمأيمْ!أ.دينهمالصععدحيونالطلابيت!لمأنبجب،دينيم
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هنعاليةهعونةفرربل،المسيحيةتدريسفقطيظهـر

وقدسوريا.رسهدافيالسميحيةلتفريسالفولةهيزاثية

فىلك.نعملدائمامصرفيبانلافىلكعليعقبت

عنأتكلمأنعنأغنانيسليمانوليمد،وبالطبع

واجنطضياتأريخياتحليلاالحقيقةفيكانبيانهلانْعصر.

فيأنهالمسألة.بتأصيلههصرفيالوطنيةالوحدةلعواعل

ثم؟هيالهيكونالبهودفيأوالمسيحيالاسلاهيةالبلاددار

هرحلعةاليثم)علياايصبحأنأحْريهرحلةاليببفتقل

الاسلاهيعة.بالأغلبيةأسوة)هواطنا(يصهحانوهوثالثة

تحْللتها،بعيدعهدهنلىهصرفياليهاوصلناالمرحلةوه!ه

،المقريزيعندنظفأنصْرورياوليسالتاريحْ..فيفترات

نعثميرسنواتأربعأولملاثههنرالمصريةالصحففمتابعة

الاحتكاكهنوحالات،التعصبوهنالتوترهنحالأتالي

لايمثننمالكنالخ...كنائسكحعرقوالافباطالمسلمينئين

التساه!حأنوهيالبراقعةلجقةالحظعنأعيننانعْمصْأنأبدا

هسنهسقعثمارافدوةفيبجالبيكانأنهكر9أالاضل.هو

الدائصالمصريةالبعثةفيعصْوعنصلبايشعْلارخارجيةوزارة

أ!ِفأكنولم6الأعدادفيببساعدلكي،المتحدةالائممي

وأثشس!اء؟اهر.ننوفيقفاسمههسميحيأ..أوهسلصاكأ!اان

عندماثوليثيئ.eصهسيحيأتهتبينتةبعدفيمأتمتمناقشة
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وليسمو.انتهاءءنجعدللحديثدوويجاءبدلكُعلمت

الحاهـءعنللحديلث!داعيهنالي!ى..قل!بيانههنسليمان

ثلاثصةعنعبارلاالاَنالمحوجودالمصريفالوفدعصر..في

زاهرتوفيقود.،أرث!وومحسيفبطيسليماند.وليمالاؤلى

تجمعنسااصمدقا.الثلالةونحنعسلم.وانا،كاثوليكيقبطي

المصريللمجتمعهصغرةصورةوثدنوألا!ضصة.المودةأواص

االنطروب!ىعامبعث!ممللمجثمعناالواقعيةالصورةهيوهره

ياتيوالديس.التوتهنشئيفيهايحفثهعيثةفتراتعن

وعندهاهحلية.أوأجنبيةخارجيةعواهلنتيجةالغالبفي

حالتهأاليالعنصرينبالنالعلافن!ةتعودالعواهلهرءلتشول

فقدآحْر..هوصْوعهناكععا.هوإطنين!لاقةالطبيعية

عندهااسرائيلهندولههوببنبينيالمشادةهننوعحدلث

فلسطين.فيالدينيةالمقدسا!عليالاعتداءع!نتحدثنا

هنالمتحد!للائمالعاهةالجمعيةفصيأقيل!مبرلكوتكرر

الأفصيالمسجدحرقهثل..الانسانحظوق!برغةخلال

الاقجيالمسجدفيإلمصلينضليكأبالرصاالاعتداءوهحاولظ

ال!يأ!والغريبالفياعة.كنيسةعليالاعتدأءوهحاولة

أوصْحفرنسياقساكانالموجمْوعهدافىجباالمناقمشظبابفت!صأ

هفلاوضرلباالقدممأ.لقهوب!هفالمةلبعمليةتهوماسرائيلان

93كان،7191سنهاقدسعدينةفيالمسعيحببينعدديأن
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للابعسادونتيجةللقدساسرأئيلاحتلالوبعد،ألف

.آلافتسعةهنأقلىاليالآدئاعددهموعللهمالتدريجي

هعاضننبكاسرائيلهندوبدورجاءوعثدها

يوجسدأنهوهوجداعجيباهثلاصْرباذالسوفيتيالمندوب

كا!ضدهتهمعلييقوميهوديآلافأربعةجنيفأبصدينة

الممموفيتيالاننحادفياليهودعددأنحينفيحاحْامخمسمائة

جدااندهشتوقد،واحدحاخأملفيهموليس،هليون*ئة

اليهـودهنالفديلالعددلهداالحاخاهاتهنالكبيرللعدد

.؟حاخاميهوديخمسمائةلكليكونكي!فاثى.جنيففي

سيكوفالخمسمائةهنطفل*ثمائةهناكأنهندركوعندها

هنأعلينسبةوهره،.حاخاموسيدةرجلهائتينلكل

نجدهصرفيفمملا.العالمفيدينأيفيالموجردلأالنسبة

وهااواحد.شيحْلهايكونؤسدآلافخمعصةبهاقرية

ويقومءالهسآنيعلمهمبل،فقطللصلالاالناكل!لايؤمالشيخ

ولك.عْيرالسيالمآتمطظوسوهمارسة،ونالمافىبدور

قسالهاافستجدعسيحيةقريةتشورعندهاوبالمقابل

.اواحسف

الحاخاهالتأ؟هبلاءكلاليالييوديحتاجلمأ؟اا؟ن

سنآلافعدةالسموفيتيالاتحادليهودهفلوبايكونوبدلك
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التفع!ميراليلاتعودبانهاالالاهرةهرهوفسرت.الحاخاهات

فالحديسثولدلكتعفيداته.فكلايتطلياللكب.الديني

تكررالرياليهوداضطهادسبمببأننسمعهالثيىالفديبم

هنبدءاالعالمضعوبجميعوفي،التاريحْهراحلعبر

الموجةانعنالآنومانسمعه،والانجليزوالروسالمصريين

وليسسالشلمودثملككلسبدولءأيضاأهريكماعليقادهة

بجصوزاليهودعْير)هنأهينحسينالسفيرنقلهفماالتوراه.

يجسوزفلاأليهوديأجْوكلهاأأهأوأصْيفقسرت(أنلك

51التسورهنأهىأليس(السدسهنباممثرتسرق!أنلئا

أنهماليهودأبىهانفىيصْعالتلمودوهراالتليِود.هقولكنه
..!!!ب

!أنالمحْتار.اللهشعلهأوأنهالاخناسجميععنهتميزجنسى

غيسرأنرغم.اللهعمورةعليخلقالليىهووحدهاليهووي

ولكدهم،حيوانأدتالكنهم،الشكلنفسعليخلظوااليهود

الدنيا.هرهفييؤنسموكلكيالصورةبه!هصوروا

لج!4ألاسر)ليليالمندوبعليالسموفيتيالسفيررد

الحيهحتأجينليسواالسموفيتيالاتحادفياليهودانفيهاثقال

هلحدين8جميعهملائهمحاخاهالت

أئأبيستالمتحدةلائماحصائيةهناكأنوأفىمحر

..!ه)مع!نبدهاجداكببرلازبادةإد)العالم!يالملحدينعدد

!صلى!الديالعددزيادةسببضنضألتومحندها0891.ضي
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تصويرالىيرجعالسبياْنليتبين4فردهليون009الي

فيالناسجميعفوصْعوا.لادينيةبلادباْنهاالععيوعيةالبلاد

وكماالحغيحدين.قمائمةفيالدينيةالافدياتعداالبلادهده

الصينالحادفرعْماللالبفعبدعزتأحمدالسفيرقالا

لروسيعاالصعينهفعداالصفا...بينهملأنجدفانناوروسيا

فمقولسعحتودددك..وايرانالعراقبينالعداءهنأكتر

بسبسعب،هنافسايمثلىالالحاد)نهنأعينحسينالسفير

صحيسح.غيرهدا.الملحدينلبينالصفاء

والتطرفالدينبةالصحوةعننحدتتآخرعوصْوعوفي

كلهالعالمفيعوجوثثينالظاهرتينهاتينأنوقلتالدببني.

انهماالأالا!هيةالبلادفيجداواصْحبشكلثظهرانوقد

الحح!فاحديفياحصأئيةفرأتوقدهعالميتانطاهرتان

يدهبونالذببنأهريكافيالشبابعددأنتقولالأعريكية

آبا"عهدفينسبتهمعنبكميرأكبرالكنائسالي

وهدا،الفبييالتطرفالدلينيةبما!ولاويفترن.وأجدادهم

هقاوهتهساوحاولنا،المرحلةبهذههصرهرتوقدهوجود.

ول!لكقوه.وزادتوانتشرتبلففشلنا.البوليسيةبالطرق

عليبدينهمالناكأ!تعرببفالعامالتثقيفالينلجأفاننا

لأئ!نحاولكن.ايجابيةلنثائجلهتكونذلكأنونريحقيقنه.
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الدوليالجانلهاعنأتحدثكن!ففيددوليةندولأفيكئنا

كلصاأنهعن،المراتعئأررَالدببني.وفرألتللتطرف

فينضوصف،الدينيالتطرفعملياتهنعمليةحدث!

(ءاسلاهيسونرهابيون11بانهموا!ؤروبيةالائريكيةالصحف

الشمأدانةاليالفورعليببلأههبوندولةرئيمىيقتلىفعندها

وهليوا؟االامحملام..بأصولهتمسمك،اصوليهسلمبأنه

هؤلاء:قال!وا،الاخنبيةالسمفارالت!أحدلن!مفالب!ى

وكانطائر!الب!خطفاوافىالأسلام.بمبادفيهتمعسكون

..يكونواأنيجالهافهؤلاءاللحيةاطلاقسهمهال!

لهدهوتثبيتالاسلاملصور!تشوي!وهداالخ....أصوليين

عللِسهننع!ميطرالعالملائا.العالمعقولىفيالصوركاالمشوهه

هداهثسلتبتالتيالفربيةالائباءووكالالتالصحافة

اسنطاعتهابقدرالمتحدلاالأئمواجلهافمنولبرلكهالتشويه

الدوليةءالامحلاموسائ!فييسريالريالتيارهداتقاومان

للغاية.جيدةالندو؟هل!هبأنأعترففاننيواحْيرا

ركتهموعشا،بالموصْوحواهتماههمالحاضرينعددناحيةهن

المناقشصة.في
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المحاهعننقابةوكيل-المحاهي؟ناشدفهمىا.-11

اتحادر!يى-نائلههبصر

الأفارقسه.المحاعين

رعْبسهفيحناد.هيلادهعتضاهنيابديأناريد

ضةاالينصسلولعلنا.الإواتهرهعثلبأن.تتعدد

ضنودهالباباحديثفيجاءتالاؤلي،هقولتينفيلاحفنها

تقولالأنجيس!لفصجأآيةعنتحدثهؤجْراالميلادعيدفي

اقريلباأنوبين.نفسكُتحلبأكماقريبكتحبأنأعليك

الفيحنصاحليابينال!سبيعلاقةأنأيا!نسانية.في

المفهوموهداالانسعانية.الاحْولافيقربيهيالآحْووالدين

ا!طساببنعمرلسمانعلياسلاهيهالثاقأولفيأيضاجاء

فوبطأحرارا(.اههماتهمولدظهموقدالناممااسقعبدتم)هتي

نأهعناههاوهيلاده.هندوحقهوحريتهالأنسعانبببن

وهن!اصا.حوهراوليس،عالمحيجوهرلهالاسمفيالانسمان

فيهياقادعةالندو!لهاتتسعأئأأرجوالتيفالصيغةهنا

الاحصترام؟أوالتساهحالاخاءأساسهلالاخاء..أساممأ

قادهة.لندواتتتركقدهسألةوهده
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حصقلمافىا

الاولىالملحق

المتح!دكاللافأالدراسيةالحلقةبشأنتظسير

الخاصة

المتعلقةالمسالقفيوالأحذسامالتفاهمبثشجيع

والمعتقدالدببنبحرية

ماأ!ديسمبر41-3جينيف

--!---!-----!!

اداعسد

قسلاوهسليماثوليمالدكتورالأستاو

المحاهي

سابفاالمصريالدولةهجلمىرئيسنائب
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العاهةالجمعبةأقرلت489)ديسمبرهنالعاشرفى

إةالماوتنص.الانسمانلحقرقالعالمىالاعلانالمتحدلالائم

حريةفيالحقشحْصألكلانعليالاعلانهل!اهن8)

(.والدينوالضميرالفكر

العاهسصةالجمعيةأقرت6691ديسمبر6)وفى

وص!اونناوالسياسيةالمدنيةالحقوقبشأنالدهـليةالاتفاقية

هفها18المادةوتنص7691.مارس33عناعقبارالثافدة

انهثعلي

هـبشمل.والدينوالضميرالفكرحريةفيالحقفردلكل-ا

اْوالأذيانأحداليالانتماءفيحريتهالحقهدا

آحْرينهعأوهنفردابعبرأنوفيباحْتيار-ه.ال!ائد

عن؟لككانسواءعقيدتهأودينهعنعلنيبشكلى

والتعليم-والممارسةالشعائرواقاهة،العبادةطريق

علني.عْيراوعلنيبشكلىآحْرينهعاوهنفردا

بحريتهيخلأنشأنههنلاكر)5أحدي!ثغ!لايجوز-2

ببخقارمااقيال!ال!دأوالاذياناحداليالانتماءفي

عليمالقيودب!انمادلاهدههنانلالثةسلاالف!وتورد

عليتنصأ؟السابقتينارف!-تينفي4الم!سرالحرية

ان؟
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وديناعنالتعبيرفيالانسمانحريةتفييد-ولايجوز

!كسونوالتيالقالنونيفرضهاالفيبالفيودالاهعتقده

الصحةاوالعامالنالامأوالعاعةالسلاهةلحمايةصْرووية

وحريانتيم6حْرينأحقوقأوالعاهةالآداليأوالعاعة

الأسأسية،.

اعلاناالعاهةأصدرتهإلجمعيةاول)نوفمبر35وفى

اد،ئمعينوالتمييقالتمبأضكالعلىالفضاءبشأن

الوئنقسةمدهلائمميةونالراالمعتقد.أوالدينأساسعلى

سير.الت!له!االاؤلىالملحقفيكاهلانصهانوردفاننا

الالنع!م!انحقوقلجنةأصدرلتهاا3هاوس9وفى

راسيةنحلفةيعقدانالعامالائينهنفيهطلبتقرارا

المثعلفةالمسائكفيوالأحتراموالتساهحالتفأهمتعث!جيععن

الفترلافىالحلقةهدهعفدلتا)وقدالمعققدأوالدينبحرية

المتحدكابجنيفالافمسرايفى8491ديسمبر11-3هن

ا.بسويشمر

!الوعسمالاتاالدولهنعدداليالدعوة!جهتوقد

الوطنيالتحريروحركاتالافليميةوالمنالمماتنالمتخصصة

لديالأستشاريالصركز؟اتالحكوهيةعْيروالمنطمات

والاجتمماعي.الاقة!ماديمماالمجلس
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الفسسدوة.فيلبالمشاركينبيانالثانىالملحقفيونورد

عراقد"لارسالالعرليالمحاعيناتحاددعيوقد

الندولا.لحضورليالاتحادبتكليفوتشرفت

المجولند!المن!دوليلهارئيساالثدوةوالتخبت

إالصسفبروعصرالاوجنتينهندوبوهمللرئيسنواليو*ثة

هندوباثتحْبسسعَأكماوالهندالغثي(عبدا!ميدعبد

غررا.ايرلندا

المتحدكاكلدىد)يالأئمالانسانح!وقهركزأعدولفد

للثدوةعملأوراقاوخلفيةبمثابةلتكونالدراساتهن

:للمناقشاتهوضوعالتكونخصععةنقاطون!ثحددت

الائمعيثاقفيالدينية!الحريةالتساهحعبدأ؟أولأ

.الأنسانلحقوقالدوليةوالاخهز!المتحدلا

التساهحلعدمالمعاص!ةالمالاهر،وأبعاد-طبيعة:لانبا

المعتقد.اوالدينمعانفي

عدملمنعالمحليةأوالقوهيةالنشاطاتهننمافىج؟.ثالتا

وهناهصْته.النساهح

وأالدلبنفيالتساعحلدعمالتعليميةالبراعج:رابعا

المعتقف.

المعتقدأوالدينحريةلتعزيزالقبلةالثشاطاتةخاهسا

http://almaktabeh.com



الأ!لانبتنفيدخاصةالاهتمام-هعوحمايتها

التصسبأشكالجميععليبالفضاه!الخا

المعتقد.أوالدببنأساسعليالقائميينوالتمييز

فترإثهيالنقاطهدههنكلحناقعثعةتمتولفد

ت!سيصراالندو3أصدوتثمالندوةفيهاعقدررَالتيالأئام

!قعطسةئكل%عص!ءفصولوحْمعسةه!دهةهنفيهادارعما

اللالث.الملحقفيالتظسيرهداولثوردالمنأقشة.نقاطهن

هبسدأأناليأشير،الاؤليالنقطةصْوصوفي

هعلنالمعتظرراوالدينبحريةالمنعلقةالمسائلفيألتساهح

الانسانل!خ!وقالعالمحيالأعلانالمتحدكاوفيالائمعيثاقفي

اليخاصةبصفةالاسار؟وتمتاحْري.دوليةولائقوفي

عليتنصالتيالاؤليالمادةهن3سلاوالف!الميثاقديبأجظ

الدوليمالتعاونتحقيقالمتحدةالائمأهدافبينهنأن

.الأنسانحطوقاحترامت!:بب!زوفيالدوليةالمشاكالاحلىفي

با!قوق!أالخأالدوليالميناقعن4،18المادتينوالي

العملهنالمةاتفاقيةواليوالثقافيةوالأجتماعيةالاقتصادية

اتفاقيةوالي.والمهنالعمالةفيبالتمييزالمتعل!قةالدولية
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علسي.التعليمعجالقيالتمييزبمكافحةالخاصةاليونجسكو

أشكالصعمحليافضاءبشأنالعالميالاعلاندببباجةأن

ا!قدأوالديناسامماعليافالمينوالتمييزالت!ملي

النساهحهبدأخاعمةبصفةتؤكدنd'aA!انصوكامداوكدلك

نأالديباجةفيجاءفقد.ألاذيانبين!الأحتراموالفهم

هبدأهوالمتحدةالأئمهبثاقفيالاشاسيةالمبادفيأحد

الدينوأنءالبشموجميعفيالاصيالتينوالمساواهالكراهة

الاشاسيهالعناصرأحد-بهيؤهنأهرفيلكلهوالمعتفداو

الدبشنحريةاحترامالواجبهنوانللحياهلتصورهفي

هوادهفيالأعلانلنمىثمتاهةهبصورةوضمانهاالمعققدأو

والضميرالتفكيرحريةفيالحقانسانلكلانعليإلمحْتلفة

الدينأساسعليللتمييزأحدلأيجوزتعريصْوأنه.والدين

اهانسسةيشكلالتميبزهراوان.المعتقداتهنعْيرهأو

ويجلهأالمتحدةالائمهيلاقلمبادفيوانكاراالال!سانيةللكراهة

وا!رياتا*ذسععيان!قوقانتهاكابوصفه-يشجبأن

وأئه.الأنعممانقيلحظهالعالميالأعلانبهاناديالتيالأساسية

واسقئصاللمنعفعالةنندابيرالدولصعننقخلأأنيجب

عا!تبدلأنوكليهاالمعتظررأوالدينأساسعليثمييزأي

لسكفىيكونحينالغائهاأوالتشريعالتألس!توسع!امافي
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ولاتخا؟ألنوعهداهنتمييزأيد!نللحيلولةضروريا

أساسعليالفائمالتعصليلمكافحةالملائمةالتدابيرجميع

ا!خْري.المعتقداتاوالدين

التسيالدوليةالوبائقأنالمناتشةأوصْحمتولقد

علسيايجابيأثرلهاكانوالمعتفدالدينيهحرتعالج

بأناققراحوطرحالوطنالةءوالممارسةالوطفيالتعثعرببع

يعال!ججدببفدوليهيثافتصياعْةالفدوكاْاهكانيةتبحث

الدينعليالقائمينوال!تمي!يزالتساهحعدمعلياففساء

الستقد.أو

أنهالمناقشصةهوجهلاحطالثانيةالنقطةشانوفي

وأبديىنالاببمانحريةفيبالحقالتسليمهنالرلمحمعلي

أسساسعليالقائمينوالتمييزالتعصليعالاهرفانهعتقد

العالم.عنستيأنحاءفيعوجودةعازالتالمعتقدأوالدين

يالهرانالنسماهحوعدمالتعصيأنكماأثهالبعضوأوصْح

بينأيضايالهرانفانهماالمختلفةال!ائدأوالأذيانبين

هنكثيروأشار.واحدةعقيدةأوديناليالمنتميننفس

الاستعدادعدمبسبلبيالهرالتساهحعدمأناليالمعثعاركين

ويأتيسوأه.عنهخنلفايكوفأنفيفردكلحقلقبول

وصن،الآحْرينهعتقدالةاحترامعدمهنأساساالت!ب

هعيفةب!يدلاهؤهنيناليالشعولياي!سمجامفنحوعلينحلظق
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الندرةفييوصيأنالبضراقترحبها.هؤهنينوغير

والافتصماديةالأجنماعيةللالروفهيداذيةدراساتبماجراه

قدهتالتيالواقعيةالحالأتبينوهنالتعصبتولدالتي

جشيولهافيعاببحدثالتساعحوعدمللتمييزصارحْكمثل

فلسطين.وفيافريقيا

هنالعديد!استعرالثالثةالثقطةحْصو!أوفي

الدين!ريةهيدانفيبلدانهـمفيالحالةالمشاركين

لعسدمالرئيسيالمصدربأنالبضوفىكرالصتقد.أو

اتجضبعدمتبشرالتيألدينيةالتعاليماليبسجعالتساهح

هنعددوضددالبشر.بينالمتبادلىوالأحتراموالاخاء

ال!جت!اتفيالتمييزوعدمالتساهحأهميةعليالمشتركين

هنإلحاصوونقدمالمجاله!اوفي.الاذيانالمتعددلا

محنالاسرمبههاببأمروالأسلاهيةالعرلبيةوالمفالماتالدول

الاخْريالاذيانيحتومأنهوكيف..الدينفياكراهلاأن

وا!يسمانمو؟جاالعربالمحاهيناتحادعنالحاصْروقدم

وصضرهصر.أرثاعليجرتالتيبالتجربةللثساهح

التظسي!صر.هراثهايةفياليها

سصحفةهناسبةالرابعةالنقعطةهغاقشةكانتولقد

نجحقلوجسسطفل!دال!لجمة.بالعْةوهظظرحاتأفكارلابداء

اقنفي!لضماثإلثافيةالوسمائلدائعالأتوهـسالظوانينأن
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المعتقدأوالدينبحريةالمتعلقةرالمعاييرللمبادكقالفعال

اقثراحامقذيللنفرحانا!وقتأنالمنافنشههوجهوقالى

بهاالاضطلاعيمكنالتيالتعليمبراهجبخصو!ععينة

عليموفىلكالمعتقد.أوالدينازاهالتساهحلتعزيز

العائلةهستِيوعلي،الفولةمستويعلي:ثلاثههستويات

هنانهالمعثعاركينب!و؟كر.الاعلاموسائلهستويوعلي

كلمظاستعمالالمعتقدأوالدينحرببةسياقفيالأفضل

نأللاذييسمانينبعْيفمانشاهح.-ئلمةهنبدلا)احتراما

فيللحياةالضصةلهاتكونوانماالتساهحبمجردننحالي

.وسلامكر)هة

غالبسماالاديانبينالأحْتلافالتأنالبعف!ورأي

تدعَوجوهرهافيفهيحقيقيظ.هنهاأكثرطاهريةهاتكون

نأأدصدده!افيواقترح.والمحبةوالرحمةالأحْوةالي

هثهملنحطيالمختلفةالاذيانتعاليمعليالطلابيتعرف

.والاحترامبالفهم

هخقلففيالعبادةاجتماعالتنتصْمنأنالب!ودعأ

كليعززوانبيها.جسو!بناءعليهايساعدالاذيان

الاخْريهلاذيانوالأحقرامالتفهمرعاي!هبيندين

القعليميةالمؤسسأتعليالمتحدثينلب!وركز
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تعثحكيلفيالفالاهيالمدرسيالتعليمأهميةعليوشددوا

ينبالفالمتصلةالائورفيالتمييزوعدمالتساهحاتجاهات

الفعصباليهؤدياالمدرسيالمناخببكونفلاالمعتقد.أو

وعدمالتساهحاتجاهالتاتشكيلالاشاسيهدفيكونبلى

تتوحْيبحنثرر.المعتهأوبالدببنالمتصلةالائورفيالتمييق

هعالدراسيةوالموادالكتبتتعاركأْالالضماناليتلة

المدرسينبتعليمالخاعمةالبراهجتؤممدوأنالتع!ماهح.مبد"

الدينحريةفيالحقولكفيبماالانسانح!وقأهميةعلي

بمالممدارسالخاصةالمسئوليةالبعصْأبرزوهنا.العقيدةأو

روحعليم-فينعثعأونالدببنرجالفيهايتعلماقيالديفية

ونشاطهعم،تكوينهمبراهجهنجزءايثونوأنالتساهح

المتعلقةالاهورفقطوليسالانسانحظوقموصموعه،لبعدفيما

وهواعالهم.لتعليمهمهوصْوعاويبهون.بعهمالخاعمةبمعتقدأتهم

المتبسادلالثقافيالفهمأهميةعليالب!وضدد

دبناننباعهعلوهاتننكونبحيلث.والمعتقد)تللأذيان

صحبحةهعلوهالتعقيدتهأوالآحْردينبشأنعقيدةأوهعين

فتكل!ونلجفةالحظضيرعليالديندْلكأليمنسوبةوليست

هوضوضبحظأسسىضليقائمةالاخْريوالعقأئدالاذيانصور.ة

هرص!-هاقدههالصدده!افيواقذرح.دعاثبةعْيروبوساكا!

بانمتعساءةالمتحفالأئمجامعةهعبالأشتراكالانسا!حظوق
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بشانتعليميةهادإونشرلوصْعالخبراءهنبحتفريق

الدببنازاءللتساهحتعزيزاالرئيسيةوالمعتقداتالاذيان

المعتقد.او

تشويسههايتمكتيراانهالمشاركينب!ىورأي

هنتعصلهامواقفالاطفالويبهتعممبثدريسهعندالتاريحْ

المعثحوهة.الصورةبهدهالتاريحْنندريس

للافمالعاهةالى*هانلأتعدأ!المقترحاتوتضمنلت!ا

افضلدليالتعليميةالبراهجوصْعكيفيةعندراسةالمتحد!

فيتساعدأنيمكنالمتحدةالأئمجاععةانوقيلوجه.

حقوقهركزيفومأنيمثنأنهأيضاواقترحالصدد.هدا

الصسدد.هدأفيدراسيةحلقةبتناليمالأنسان

وقيا!المحاهيندورعليالمتحدثينب!ركزكما

عسألظتجاهيقالةالفانونيةالمهنةه!هجعلينيغيأنه

!ررالتاتلاليمينبعْيأثهالب!و؟ممروالتحيز.الت!مب

.الحقوقكنياتداخلالأنسانبحظوقننتصلدراسية

نأيمكنالديالهامالدورعليالمتحدثونواتفق

تشي!فيوألفنيةالاذبيةلىوالأخصالاضلاموسائلبهتقوم

والثميب.ألكراهيةال!قالمستيندةاالفيمثشروتجن!النساهـح
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عْيرالمنالمالتووراليثبنالمتحفب!!روأشا

.الأنسانحظوقلمبادينوالفهمالمعرفةنشرفي!ا!كرهية

الرنيسييةالمصئولياتبينهنبأناعتقادهمعنوأعربوا

وادرأممهالجمهوروضيتنميةفيالاسهامالمذطماتي!ه

الاشاسية.والحرياتالاثسان!ظوفت

الثد؟ة3هر)نالرئيسقالالمناقشالتنهاببةوفي

لأبسحد-اووالمحليةالدوليةآلارهلهوسيطَونكنيرحدلثا

المجتمعيرتضيهساوثيقةيثمر-ضيالجهفهواصنةهع

البشر.بينوالتعاوناللقةتاكيدفيوتساهمالدوني

لدعسوةالعربالمحاهينانحادتلبيةكانتول!رر

فرصةهدكاالندوةلحضورالمنحدةبالائمالأنسانصوفتلجنة

حفطعليالعملفيوالمنالمالثثإلدولجصيعهعهفطسماهمة

.الحياةهجالأتمخنلصفيوكراعتهالانسالأحظو؟!

الحرلباالمحأمحبنأا!جادانحديثيفيكردت!9ولقد

العربيةالبلإدفيهنهمألاَنتصْمالتيالمحأهيننظ،باتيصْم

جهحوده.هنكبيراءاكأياخدالانسا!خوقهوصْوعوان

الائمعنصدرلتاالتيللوثائقكوبعةلفسجمةأصدروقد

والدر)صاتالائجاثصركزاْنكمائمالمفهدافيالمتحدة

الموصضو!.حراالا"ساسيةإثتماهاثهضمنيكْد*به!أالخا
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المنأقشالنْأفيأوصْحتوكما،الائرحقيقةوفي

والأحتراموالتساهحالتفاهمفاف،الندولافيجرلَهالتي

يتمانماهعينهجتمعفي،والعقائدالاذياناتباعبين

الواقع،!أأرعليولكنالنالريالفكوخلالهنلا-أسأسا

واقتصاديةوسياسيةوطنيةنحدياستالتعدديالمجتمعففي

كلهوقف-هأهوالبدايةنقطةهنا.وثقافيةواجتماعية

فحعيالوطنيالاستقلالهعوكةالمطووح؟التحديهنجماعة

فىلك"بعدالمتواليةوالمعاركهثلا..دممتعمرأوهحتلبلد

ا!صنعقيدةأودينكلأصحالبا،جماعةكلتكسبهفا

أالسيعحقاجاالمجن!معببكونالوفتهدافيالاحقرام.في

عقيسدلاأودينكلأعمحابهايعطيوبقدر-دممونانةكل

التساهح.مجردعليفقطوليسالاحترامعلييحصلون

العأهقهووتطلعاتهالمجتمعأهدافنحوالواقعيالموقف

هالمجالهدافيالحاسم

حصولىدقيقظهأقشاتسمعنااننافىكرتولقد

فهفاكبهداالأكتفاءلأببسوغولكنوالاحت!-ام.التساهح

،المشتركالعملالمشماركة.هيايجابيةأممئرخطوكاأحْري

الطرفينانيعثيانوالاحترامفا!تساهحالم!ساواه.قدمعيجأ

وهـابه.ويرحلهابهيعترفالاَ!هواجهةفيالواحديقف!الأ

فيكتسفاليكتفاا!ثنانيقفأنهوأرجوهوعااثضوره
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لا!غدسبيعملانهعاحياننهماتهددالقيالتحدباتعواجهة

عليها.

هنالأهثلةب!قدهتالفكرة4هدأوصْحولطَي

الجتم!هكوناتجميعواجهتكيف.المصريةالخبرة

الاستعماركاهلةوحدةوفي-هعانوالمسممواالمسيحيون-

المشروعاتالمكوناتجميعرفصْتوكبفيطاني.البِ

الوثقي.العروةهلىهفصماليالراهيةالبريفاتيةوالخمطا

والتساهـحالنفاهمتحظلجقنحوالأؤليفالخطوةن9وا

بأنكلهاالجماعتهكوناتاقتناعفييكونوالوحدة

بتفهمهرننبطحظوقهعليوحصولهوهصالحههنهاايممراهة

والسياسيةالوطنيسسةحقوف!هعليوحصولهككلالمجتمع

والفعالالمجديالحواريدورالوافع!أأرفحليوالاجتماعية

يتصقالواقعية!الارهدهوعليوالعقائد.الاذيانبين

والتفاهم.امالأحض

افئمأتم!افيالمصريةالخبرلاهىجأهإهأنودْكرما

ا!وردحْرجوحين.للتفرقةالمحتلجهوفىككفشلتفلقد

المحسلمينبينيجدلمانهكتْابهفيسجلعصرهنكروهص

الامدافنكسلهمالجميع.العاهةالمواقففيرقافوالاقباط

المححمالاتهفيالوحدةوهال!3التفاهم!هلىواضتمر؟والمواقف
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الفتالهيدانوفيوالثفافةالسياسةهيدانفي.التالية

لدلسك.واقعيهأهثلةوقدهت

الممارسةهلرهيسجلالمصريالدستورصدروهكدا

وقلتالمصريينبينوالمس!اواهالمواطنةهبدأهيالوافعية

اطونبهتالمتواصلةالواحد!الحركةه!هكللفيانه

سياسي!اهفهوههاوأصبحوالاغلبية.الافليةلمصطلعالديني

واقنصاديا.

والوحدكاقسدا!وارهنالنمو؟جهلأاأنو؟كرت

هكوناتب!لاناهماالمجتمعاتبصْر،فيهتاحالايكون

فيالأندهاجوتسفصْثابتاانعزالياعوففاتتخل!الجماعة

دتسفسصْاحْريهكونالَالانواعا،كثلالمجتمعحركة

الصتواصلالكفاحولكنلفبرها.الفرصةهلإهتتيحأف

فيالانسانيالتفاهمآفاقيفثحانلابدوالتصْاعنوالتصميم

هجتمع.كل

وعلي،للواجبوأداءعطاءالاساسفيالمواطنةان

وجمليهواطنايكونبأنجديرأاالثمخصيكونالأسأسه!ا

توننرأيينعاوزأنالصجتمعيستطيعالمالدأهداأساس

ليستعيدسالقوتهل!اعايل!ويصرعانبل.داخلهيصحدث

ليواصصلووحلظهونشاطهحيصيقههكونانهدبكلالمجقمع
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الواقعيةالوسالفبجميعوبجهدهاهد)فه.تحقيةنحوسسيرننه

هواطسنايحقوقهـايهددضليانعلريقلفطكلوافانونية

أرضه.علي

نتيجةويبسجلى.خبرتهالمجتمعيكتسصيالضهجوبهدا

عالمية.وهواليق،داخليةدستوريةوثاكهتفيانحاؤاته
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الفاثحيالملحق

الفصول

لأؤلىا
بعالراالتالتالثاني

المعغيةالمقحدةللاممالدراسيةالحلقةتظسبره!ثمروعهن

المتعلقةالمسائلفيوالاحتراموالتساهحالتفاهمبتشجيع

المعتقداوالدينبحرية

8491دببسمبدر!ا)-3جفيف

--
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تةكىيسرعشروع

والتساالتفاتشجيمب!عمأنةالمتحفللاهْمدراسي!ةحلقة

بحريةألمتعلقةالمسائلفىوالاحنرام

المعتقفأوالدين

-سوبشراجنيف

،ماأأواعه/ديسمبركانون3-14

أايرلندا(بوبلكيفينالدكتور:القرر

وحريةالمتحدةالائمهينانتفيالتساهحهبدأ؟اؤؤلالفصل

الفوليةالصكوكاطارفيالمعتقدأوالدين

الاذصصحان.لحقوق

وحريع!المتحدةالأ"هيثاقفىالتساهبدأ:)البفد

الدوليةالصكوكاطارفىالمعتقدأوالدين

.الاذسانلح!وق

المجلستينفيئالأغمالجدولهناالمبدأفينالر-ا

ديسمبرالأؤللمكانون،فيالمعقوثتينوالرابعةالثالثة
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1 .14Xفير!ألكمفسيدثالسيدالمناقعثعةروأدا

.(فياسلاأيرعْر

الي،للبندتقدببمهمعر!في،المفاقشةهديروأشار

الدبنبحريةالصتعلقةالمسائلىفيالتساهحهبدأأن

الا*عاشنوفي،المفحدهالاممهيثاقفيهعلنالمعتقداو

احر!امحْتلنةسوليةصكوكوفيالانسانلحنوقالعالمي

السسيحْاصةبحمفةألاضارةْوتمت.الانسانح!!قتعانج

علحينتصرالتي)المادةهن3سلموالف!الميثاقديناجة

الن!اونتحقيعقالمتحدةألائمأهدافبينهـنأنه

حفوفتأحشوامئغزيزوفيالدوليةالمشامملىحلفيالدولي

والقثصجيحعجميعاللناسالاشاسيةوالحرياتالانسان

الديسنبسبب،أهررجملةفي،تمييزبدونلك9علي

بالحفحوقالحْأ!الدوئيالعهدهـ!!لم)،4المادتينوالي

ليئالد؟الع!دعن)نمالمادةوالخأ،والسياسيةالمدلية

واض،والثفافيةوالاجقماعهالاقتصأويةبالحقوق!الخا

العمألةفىلألتملبهالمتعلقةالدوللةإلعطهنالمةاتفأقية
....*هصا

فيالثمييزبمكافحةالحْاصةاليوفسكوأتفاقيةواليوالمهن

عسلل!حقتتصلاحثاماتتصْمنومملتاهما،التعليممجال

هدبب!عرو"كفععتقده.أودينههمارسةأوإحالهارفيشخص

ألصكوكاليانصْمتأوصدقفْالتيالدولأنالمفاقشة
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الفانونبةالالتزاهألتاطارفيهرعْمةأعلاهالمدكورة

ال!و)ردكاطحقوقالكاهلىالتنفيدتصْمنأنعديالدودية

الاعلانأناليكرلدُوأضارأراضيها.داخلفيها

ه..-واَالتعصبأشكالجميععليالفضاءبشأن

اعتمنتالري،المعتقدأوالدينأساممماعليالفائمين

هفصسةاشاراتيتضمناالحاعامفيالعاعةالجمعية

والدببنوالضميرالتفكيرحويةفيالحقهايعنيهالي

تقخرها.أنالدولعليببقحتماقيالخطواتوهاهي

!ح!قالتساهحبمبدأالاعترافأدأعليعموهاواتفق-3

بالعْ!ةأهميةفىوأهرهوالدينحريةفيشخصكسل

الاثْيالا"ساسالةوأ!ربالتاالانسانحقوقلحماية

ءبح!فعيالحقبينالترابطتاكيدوتم.فعالةحماية

الحفوق.عنوعْيرهوالمعتقدالضمير

ينبعْ!يالدراسيةالحلقةانهفادهماأقتراحاتوقدهتما

أولويعةأعلياعطاءاليالأطرافالدولْتدعواْن

حريتلحمايةالمتحدةالأئمهعاييستنفيرالأئشطة

القضحساءبشأنا!علانخاصةولبصفةالمعتقداوالدين

علسسيالفائمبنوالْتمييزالتعصبأيشككلجميععلي

ا!تقس!صد.أوالدينأسامى
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(ءالفضيبعحأدأعلأ!نالابأهميةخاصةبعمفةدلماوأحيط

ضلسحعىبالقائحينوالتمبيزالنعصنيأشعَالجميععلي

ببستحْفمأنيمكنألنهوقيلالععتقد.أ؟الدينأساس

انها!الفالصةالدوليةالصكوكلنفسيرقيملخدكيماِ

نلدص!ثتفثكمالااممف-هصْمرناتعطيهفصلةأحكاهايتضمن

وعلييع!ة.ائصكرك4هثرفيالمعننقداْوالدينحربةفي

محكلى.المرضرعه!اضنالد!ليةالصكوكقراءةينبعْي

بددانهعمفيال!لةاليكينالمشت!عنكتبِوأشار

هبهأعلييعلقونهاالتيالأفميةلتوصْيح.المختلفة

التيوالمعتظرربالدينالمتصلةال!وقوطبيعةالتساهح

ألتفاه!مهبدأأناليوأشارواهالدوليةالصكوكننحميها

قدالمعنقسدأوبالدبنالمتعلقةالمسائلفيوالتساهح

المتكلميحس!نجميعوأكد.بلدانهمدساتبرفيأدرجت

ائتمم!!ي!عليالى*يجابيونالئرهالمبدأله!االدوليالطابع

!ايمك!نأنهالصجاأشاوواالمتحدثينب!!أنغير.الوطني

ذلدكفيدبماالانسانحف!قايجمي!الكاهأىالتمد!صْمان

والتنميسةالسل!كروفطا!فيالاالمعتفدأوالدلنحرية

والأجتماع!يةالسالاسيصةللنطمالايجابيوالتعايمق

عليعموهعاالمنئمتركونووأفقالمحْتلفة.والاقتحصاثيية

أحكأههمافيأ!رفَي3تصتلْالرأنينبعيدولةكلأن
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الكافيةالدستوريةالضماناتتقديمبهففالدستوربه

الاعلانأحكامهعيقسقبماالمعتقدأوالدينلحرية

والقمييزالقعصبأشكالجيععليالفضاءب!ثمان

للدوللمجنبعْيالمعتظرر.أوالدينأسا!ىعليافأل!مين

الدينحريةأنضمانبهدفتشرببعهافيالنالراضادة

علععيألتمييزوأن،هلموسةبطريفةهؤهنةالمعتقدأو

الضماشاتوان،هحالحورالمعتقداوالدينأساس

التمييز.هرالمكافحةهتاحةالكافيةالألتجاهووسائل

المعتقدأوالدينحريةأنعف!ادهرأيعنوأعرلي-6

أنحاءجميعفيالعاهةبالحالةوثيقاارننباطاهرننبطان

هثسلالاحْريالأنسانحقوقباحتراميتعلقفيماالغالم

سبيل-عليالتنميةفيوالحقبسلامالحببالافيالحق

هب!دأيانالمهمهناعتبرفقدوهكداهنها.ب!ذكر

ببتمالمعتقدأوالدينهجالىفيالتمييزوعدمالتساهجم

الاهحفيأعضاءانووكرعالميا.واحتراههماتصبيقهت

بسلامهعاوالعيثىالتعمماعحالبممارسةاضحطلعوأالمتحدة

أوسع!!قأضدةلهالتساه!!هبدأفانوعليهر(جوهوحسن

وال!تقد.الديننفسهالوقتفيلمجتضن

ببنبعْيمال!يالتفسيربشأنعختلفةآرأءعنواْعرب-7

وا!!ليا.هطالحرية()التسأهح(لمصطلحييعطيأتأ
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ببعنيأ!يمكنالتساهحاقحينقيانههفادهرأي!ت

لي!سمبمكونانفيألاَحْرينادالاف!لحقالأفرادقبول

ا،فيرادحألةتعدبَالحريةهفهومفان،هختلفةءارا

لأضيمحسا،جممعيمةهسؤوليالتويحممهـااالدولةيشملا؟

هحالعوردببذيأساممامحليالتمييزأنضماففيواجبها

ه!الةْجردليسألتساهحانايحعاوقيلالفانودأ.في

الفس!عردهـنيأتيتفاهمفعكولكنهالتمييى،بعدمتتعلق

نندابيرقتخ!أنينبعْيالدولةأنعْيرألدولة.لاهن

الدباناتاححشراموصمىانالمواقفهدهلفشجيع

أنهالصددهرافيأيضاونوخط.المختلفةوالمعتقدات

الآخرببسنديناحتراميستلزمالتساهحأنحي!ن!ني

كلسليالموافقةصْرور!ضمنيالأيعنيفهوهعتقدهماو

ينال!والاينبعْيالمشتركيننب!ىوفيالمعت!رر)دا.

اعماسيةقيمفهذاكهطلقءشيانهعليالتساهحهبداالي

ئأتكصأنيعكنوعنيهضنهأ.الدفأعالمجتمعع!نيأحْري

لبحريسةيتعلقفيماالتساهحهبدألتطبيقحدودهناك

ه!جالنالمِرجهةهرنفائتساهحالمعت!ررهأوالديناعلهار

نفسيأوهاديصْغطفركأالشرعيعْيرهنأنهفقطيعني

بع!!اولأحطهعت!ررمم.إوديبهمبسببالاثصخا!علي
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الدولبينالعلاقعاتفيالنساعحانكدلكالصشتركين

ئن.والاالسلمبملأيالمحافطةكبيركافيمساهمةيساهم

الياشارننيمهعر!فيءالمشتركينهنكئيروفىكر

يفت!ركأالتسماهحاف،الكبميالعالمدياناتتعاليم

هبح!أتطبيقانوقيلبشرا.بوجمفهمالآحْريناحترام

الدلجحماةعلروفتتعْيرعندهاخاصةبصفةهامالنساهـح

وانواسش!.نطاقعليالسكاننزوحاوالهجرةمثل

هرتبطةق!يمة6المشذسكينعنكئيررأيفي،التساهح

آدار،الناحيةهدههن،وله،الأضيلةالانعسانبكرامة

الانممانبحقوقالمتعلقةالدولىلسياساتبالفسبةواضحة

فيالحقأنعليأببضاالتاكيدتم،الصدده!اوفي

قيدلائم!لايحْصْعح!،كابوصفهحْاعركزلهالدببنحرية

بالحقسوق!الخأالدوليالعهدهن(a)المادلأببجلبط

وألسياسيسة.المدثية

المختلفةالمشاكالااليالفالرالمعثمقركينب!ووجه

حقانهثلاقيلىفظررالتساهح.هبضأبتففيدألمتصلة

ارئباطاهوتبطهعتقدهمأودببنهمعنالتعبيرفيالشبمالهة

العسكريةالخدهةعنالضميريالاستنكافبم!ألةونيقأ

عندصايستطيعالتيالسنثنحديدانهفادهفأجَأومحناك

فسحعيبما،هوبنموهيتصلفيماقراراخبخ!أنالطفلى
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الدينيسةالقربيةهتائبعهعدماوهقابعةفيالضولك

جديرهتلة،اهرهوليأوابواهبياياهرهكما

تنفي!دوهيأثيرتأحْرجَاهسألةرهنأدُتثار.بان

دي!نفيهابئدأئافيدببههمارسةفيالشخصحق

الفوأئطانتشمارإليأيضا5أضمير.دولةدينأوقائم

هس!اقى5،العالمفياوالديانالاب!ىفيالدببنية

لتصيحىتكسلاحيستحْدماصبحالدينأنقيلالصدد

ا!ثوهاتاستقرارورعزعةالسياسيةالافداف

ري!حة.ستولدا

ضلبال!ضاءبشانالاعلانانهفادهراي!نوأعرب-01

أساسعلىالقائمينوالتمييزالتعصبأشثال
..صا

وقيلاننفاقية.ومحْعيتبعهأنيفبعْيالمعثقدأوالدين

الحريارْرْتعزيىعليستساعدالاتفاقيهم!هان

ضلسسيافللاضردوليةآليةءافسىإطريقس!قالدينية

نأهكسادفىآحْررإيعنواعرلباحكامها.تنفيد

!مثقسرت!المعاييرلانننماهة.صْر؟ريةليع!تالأتفاقية

لهووفقا.الدوليالصعيدعليثابتارااست!ساأصلا

بموجالطالدولبيهاتعهدت،التيالألتزاهاتفان.الرأي

صريحةوالسياسيةالمدنيةبالح!هِق!الخاالدوليا!عهد

الأحْتياريوالبروتوممولىالعهده!اوائاالكفايةفيهبصا
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علعيالان!م!انحظوقلجنةجيفاننسهوبهالملحق

ل!طبيقهم!ا.

للمناقشعةتلخعصهكاصرفي،العناقشةهديروفىكر

الحلفسمةانوقال،كثيرةهواصْيعشلت)نهأ

التيالدولييةالصكودُانباجمأعرأتالدراسية

علعيايجابيأئرلهاكانوالمعتقدالدين!-يةنعأدج

هبداأهميةواكدارطنية.والممارسةالوطنيالتشرلمجع

المحتقسدأوالدببنعليالقائمالتلجيزوعدمالتسأهح

بينالنشطوالتعايش،والتنمية،السلمحئروففي

!أوالاجتماعيةالسياسيةالنالبم؟اتالد!ل

لاحق!حعيةهرحلةف!كاالدراسيةالحلقةتنالرانواقترح

عليمال!ضاءيعالجبخديددوليصكصياغةاهكانيةفي

المعتق!دأوالدينعيجأالفائمين!التمييزالتسأهحعدم

!لااعنهاائمعرلبهالآراءالاعتباربعينببؤخرأنعلي

15البندمفاقشة
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التفابتم!مجيمالمعنيةالمتحدلأللاهْمالدرأسيةالحلقة

الدبينبحريةالمقعلفةالمسالكقىوالاحتراموالتساهح

المعتقسدأو

جنببف،سوبسرا

ب!)4الأؤلى/ديسمبركالنون314-

أأببرلن!دا(بوبلكيفينالدمحنور:المفرر

للت!بالمعاعمرلاالمالاهروأبعادطبيعة:الثاشيالفصلى

المعتقد.أوالفينبسبلي

للت!سلطالمعاصرةالمالأهروأبعادطبيعة3:البند

المعتقد.أوالدينبسمبلها

سعنالجلعسالتفيالأغمالجدولاهن3البندبحث

الأؤلكأنسوت5،6في!دقيالم!الثاعنةاليالخحاهسة

تو-تجصباننل.هـ.كالسيدوتوليما).4/ديسمبر
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المناقشة.

عليأنهالمناقشمةهوج!لاح!البندت!تيمهعر!وفي

وأبدينالايمانحريةفيبالحقالتسليممنالرعْم

هختلعففيالانسانحمقوقهناساسيكحقهعتقد

،...واَالتعصيهالاهرفان،الدوليةالصكوك

فاشيةلاتشالالمعتقدأوال!ينأساسعليالقائمين

الدراسي!للحلقةويببعْي.العالممنشتيانحاءفي

واسبابى!هدكاالمالاهرطبيعةتحفبىانرايهفي

السصمثلحةتبحثطوأنأشكالهاهختلفتف!ىوأن

اليخاصمةبصفةالعنايةايلاءهع،أبعادهاجميععن

والاقتصادي!ةالسياسيةا!واهلتلعبهاللكبالدور

الحلقةحثثم.والتارببجْيةوالثقافيةوالاجنماعية

تحليلفسيتتعصقأنعلي!لكبعدالدراسية

عددتاالتيالمحددةالحظوقعليلتسداقيالانتهاكات

.الاعلانفي

علسيشنتقدالحصريحْطئهاحروبائمةأنولوحط

المتحدفينوأجمع.الدينباسمالانسانيريخالتاطول

للتعصبمالامرأليوميشهدالعالمبأنالاعثرافعلي

الدببىتهناسا!عليواسعنطاقااديالنميثاو

الجماعساتالسيالصدده!افيوأشيرالمعتقد.أو
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6((

فبعلفيما،وقعتاقيالعديدةوالدب!نيةالاثنيظ

ويطهسععر.هختلفةبلدانفيالمالاه!رورهضحية

وبيسنالدبنيالاعتفادأنالمةهختلفبينالتعصي

نأأيضساولوح!.الدينيةوعْيرالدينيةالمعتفدات

هب!صسدأافتقدواربماالمعتفداتفىاليالمنتميننفى

-4

-5

الت!ماهسح.

فيصسماوالفهمالمعدوهاتيعشولههتصوراثمةأنوقيل

الاض!لاعينبغيوانه،الدلينيالتصماليبالاهرةببتعلق

الموصْحوع.هدابصمأنهتعددكاالتخصصالتببحولثا

وأالدينأسطسعليالقائمالتعصيهطاهروتعزي

عدأالي،المشتركينعنكثيررأيفي،المعتقد

هخلفححطي!كوئأائافيفردكلحقلقبولالأستعداد

عداهن،رأيهمفي،أساسايأتيوالت!عي.سواهعن

هرتبصهايكونوغالبا،الآحْرببنهعتفداتاحقرام

الافليماتعليعدداالأغلليالمعتقفاتذويبهيمنة

المو!اهراهثلبأنونوهوا.المختلفةالمعتقداتوات

واليب!،الاضطهاداليث!التمييز.اليأولايفصْي

الجسفيصالتصفيةأجَات!طوفاالأضطهادأشكالىأقصي

.!للاءشخا
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الديشيللتعصلياْبضا؟كرتالشيالاشباليابينوهن

كبشالت!اطاليوالحاجة،بالنقصوالشعور،التحيز

والاق!تصاوية.الاجنماعيةللعللفداه

ه!ماْلةتبحثاأنلاينبعْيأفالمشمتركينب!ويري

ادْ.فحسليالفاذونيةالوجهةهنبدينالايماقحرية

ونوهسوا.السوسيولوجيجانبهاأيضايراعيأنينبغي

المميزةالسمةغالبأيشطَلىالدينبأنالصددهدافي

كما،يعلمناوالتارببخ.الاثنيةدلجماعةالأساسية

هو،كتيرةهناسباتفي،كائاالدينأن6لهمتبين

لأاللعْة.،ألجماعةووحدةهويةصونفيالاؤلىالعاهل

الكبريالاديائأننعاليمانعليعموعاالمتحدثونواتفق

قسالأالصددهداوفيالتساهح.هبداتمجدادعالمفي

تساهحهحصاكاناْيا،الاديانآانالمتحدثينلب!

التعصمعبب!ورتعْ!بَ،الاضلفيوانساثينهاوصيوتها

اليمالشعولهايفعسمجاتدوغماتينحوضليتلقنعندها

الفه!جهسسلأاهثلإنأهؤهنين.وغيربال!يفةهؤهنين

نمطي!ةأثواعخلقعليويشاعدالتحيزيولدالحصري

الاسادوايضاالدوعْماننيالتاليهائأراجأوقال.سالبة

ث!م!حعةانعلي.التعصبهطاهرالييفصْيائأالدوعْ!اتيئ

مت!نيهحتومأمحرالتعصبأنلأيروئأآخري!تهشتركين
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بي!نالمحتبمسبالا:ولأهو،الفيثيةالعقائداختلفت

توصيبانوأضيرالعقائدههنوعْيرهاالدينيةال!ائد

للالرو!هرفىيةوراسالتاءباجرااندراسيةالحلفة

وفنيسئى.ألتعحصيتولدالتيوإلاقتصاديةالاجتماعية

عالمجسستاوارقصبسبشموبهاالدواسةهدهلبأف

وحسلب!اجتماعيظطاهرةبوضغياالدينيةالمعتقدارَر

للمؤهنينبالنسبةللدينال!روح!تجأالجو!تقديربجلهاافى

الدراسا!ت.هلىهفيبه

تطبرعنسسةدراءالباجرالصددهدافيشيروأح!-

هطاعواعملةيتسني،!تي،للعقبد!ةالدعوةسلوكيات

فيم!االسلميينوالقعاو.نالتعايشمنجوفيالنعثعاط

وال!الئسسد.الاذيانهختلفبين

دلين!صأيعلنحينماالدينأنأيضابسيهنوهناكس!.)

هالا!تفشيالييفصْيقد،للدولةديناأورسميا

عتالدولةجانالباهنالاخريالاذيانحيالللت!صي

وأ!مييزيسسةثدابيرتبنيهثالاعتنوعةوسائلطريق

عليئجبرا.الديناعتناقمحليللعملصريحةهحاولات

باعكانيصاقتنأعيمعهنأعوبواآخرينهشتركيننمةأن

الؤهثيمالسلطالنينبينلأتفصلىدولةفيالتساهحوجود

وأبالدبنالالمانحريةثنكفلأنضريطة.والروحي
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-تالدولةفصلبانايضاقيلوقدقانونا.المعتقد

ت!صالتيالدستوريةالصْمانالنناوتفبر،الدين

وننوفيرالمعاهلةحيثهنالاذيانأبينفيماالمساواه

مملهساالمناللمينننصفالفيالمؤسسميةالترتيبات

الدينية.ارحريةضص!انعليتعينأهور

صسالىالثساه!اعثباروجوبهنبالرغمأنهسليونوه
..صما

فياساسياهبداالدينيةوال!ائدالمعت!ررالتكافة

صْصالأتبعةأيضاعليهاتم!الحكوهاتفان،دولةكل

الدولة.لسلاهةالطائفيةالعواطفتهديدعدم

حقيقةفيهوالتساهحألثأهنالرعْمعليأنهالي؟أضير

ف!سيتعزيالتعصيهالاهرفان،ف-ديةهسألةاهره

وبن،السائدةالاجتماعيةالاؤضاعاليكتيرةحالأت

أنهالا،جماعيسلركعنتعبيرالتصبحتحولتفةررثم

لهباكلنتيجةبدتوانالمالاهرهلىهأنعليبشدةنوه

!صسور)ليسعهورهافان،الفصوريشوبهااجتماعية

لصيقس!ةتعتبرانأيصْاولاينبغي،بعينياهناطقعلي

هعين.سياسيأواجتماعيبنالابم

لابزاليصونأقليالتاليبنتمرنأضخاصاتمةأنوقيل

إلاأثىأسوأ،العالمه!نكثيرةأنحاءفييعانون
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أشيحروقدالحباة.عناحيكافةفيالمجحفالتفاوت

هن7!المادةتوفا-هااقيالحمايةاليالصددهدافي

والخيوالسياصيةالمدنيةبالحفوق!الخاالدوليالعهد

القيبالأفليعاتأبب!ضاولثنعموهالبمالأفليالتطننععفي

اسفهمعنالمشنركينبعحْ!وأعرلي.الدينييزها

الدبنيسةللافُلياتالبلدانب!فيالسماحلعدم

بع!عصْوفي.لبلدانهمالسياسيةالحياةفيبالاشترادُ

للدولسةديشاواحددينفيهااعلنالنيالبلدان

يضطراولاضطهادالدينلدلك!يمتثلهنكلببتعركأ

هوففاانفيلوقدالحْفاء.فيدينهشعالرهماْرسةالي

للسلمبمالنسبةوخطيرالنالرقمميرهوقفهوكهلىا

التارببح!حْفسيئعديسدةأهثلةأوصْحتوقدالفاحْلي.

رهن!ما،لاتسقكيس!الدينيةالأفلياتانالحدببث

يحيقال!يالاللملصنوف،وقياثتهاوتماسكهابجمها

بها.

اليع!!عْيرالسكانحقانتهاكاليالانتباهواستلفت-14

فيهعنقدأوبدينالايمانحريةفعيافريفياجن!وبيفي

حقانكاراقوقيل.الم!لجتالعنصريالفصلنالامطلى

التسي،الكنائعسفيالتعبدفيالبيضعْيرالسطَان
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الاتلمرقهنالاؤليللمادلاانتهاكايشكلىيختارونها

،....واَالتصيأضكالجميععليافضاءبشأن

تثصالقيءالمعتقدأوالدببنأساسعليالفائمين.

فيانسانكلحهتعليالشكلاتحتملعبارالتفي

واقمام!ةالعبادةطرِيقعنهعتقدهأودلنهاطهارحرية

هس!أوبمفردهءسوا.والتعليموالممارسةالشعائر

الدلقسعةتحتبأنوأشيرسرا.أووجهـسا،جماعة

علصييالمتحد!الائمفيالاغضاءالدولجميعالدراسية

لسياسةحدوعْمعأجلعنالثفاحفيجهودهاهضاعفة

العنصسري.الفصلى

شكلهحاصْؤقواق،الت!بلمطاهربائأأيضانوهوقد-ه)

والمتعددةالقوعياتالمتعددةالدولىفيوخيمةعواقي

الجما!كلالتبينفيمافيهاالمساواهنعتبرالتيالادْيان

ءرللاست!سالأزعاضرطاالوطنية

انمعلوهاتورصدجمعفيفائدةالمشمتركينب!ويري-)6

وس!ددو).العالمأتحاءهختلففيالت!م!هطاهرعن

العامالنالامعليبالفلقالت!رعوجولهاعدمعليأيضا

وأبديسسسنالايمانحويةفيالحقعلياقيودلتبرير

السأفَيعنبشدةأعرلهأ،الاخْريالناحيةوهنبمعتقعد.

يسمتحْسدمأئأالالروفهنعلرفأيفيلاينبعْيبانه
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.للدولالداخليةالسعؤونفيللتدحْلوريعةالاءدن

ال!يىتالشدالي،صْعاوحأالمشترممبناد!ألص-7-5)
!.!...َ

يبحد؟ئأحيعسنالاضتقسادحرببةفيبحقهميطالبون

الصصييهـال!!.العسكريةالخدهةهنضميريااستنكافهم

الطصلىيستطي!اللكبالعدرتحديدوهي،اخريهسالة

الصسددعلداوف!ئييحْتاره.الديالدينيعتنقأنأعنده

عليالفضاءب!ممائاالاع!نهنالخادممةألمادةاليأضير

اساكلىسَليالفاكصينوالتييزالتعصياعثالجميع

الأؤصياء)والطفا!هألوالديتضمنالتيالمعتقدأوالدين

تنفيسعمحق،الحالةتكوقحسبمما،عليهالشرعيين

آخديسن،هعتقدهما!لدينهموفقأالأسرةداحْا!الحياه

الطفا!افأيعئقد!نالتيالأحْلاقبةالفربيةالاعتبارفي

الحلقسصةتوصيببأنأوأشيرعليها(.يربيأنيجالبه

الأنسساقحظوقللجثةالنمابعالعأهلالفريقالدراسية

هدهدراسةاهكانيةيبحنعاباْدأالطفىلبحقوفتوالمعني

وواسعسةهكثفةبحملةبالقيامأيصْاوأسير.المسألة

التساهح.هبدأأهميةهدجَاالاضفاللتعليمالنعفاق

جساهعةالهناقنئمةهوجهلاح!،الصداولةتلخيصوعند-18

ا!ق!حدأوال!دينأساممماعليال!،ئبتوالتمييؤالتعصي
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الدببنعحيالتميي!زهنتصاهأيخلوبلدلايوجدأنهوقالى

وهسصنهننوعةدستوريةأحكامهـنيوجفهمابالرصم

الوطنيةالقانونيةالائالمةفيبالمرضوعتتصلقوانين

افريفيحا،جنوديفيالعنصريالفصلىنطاماليوأشار

نجولينيالبيضعْيرالسمكائاحرهاقأنعلينشدد

يختارونهاالتيالكنائسىفيالعبادلاحقهنافرببقيا

وهنهس!األا"ساسيةالانسائألحقوقصارخانتهاكهو

فهسواوللىععتفد.أوبفيىالايممائأحريةفيالدق

جشوبيفيالنالامالدراسيةالحلقةتحثبأنيشير

يتمكنضيالعنصمريالفصلسياسةانهاءعليافريقيا

فسي)بالحقالتمتعفيالبلد؟لكسكاقهنفردكل

واقاصعةالعباد!طريقعنهعتقدهاودينهاعلهارحرية

مسعأودبمفردهسواء،والقعليموالممارسةالشعائر

الاؤليمالمادةفيجاءكماسرأا.أووجهرا،جماعة

التعصيألمخكالجميععليالقضاءبشأنالاعلانهن

وفيالمعتقد.أوالدينأساسعليال!،ئمينوالتمييز

فسيبالحقالتمتعياللأنفيئلهأعنأعرلهاالنهاية

فيللناسهيسورااأصهعتقدأوبدينالايمانحرية

أنصمسةاختلافعنالفالرلمصرفالبلدانكافة

حكوهاتهسا.
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الت!فامسمبتشجيمالحعنيةالمتحدةللائمالدراسيةالحلقة

بدهـيةألمتعلقستالمسافلفىوالاحتراموالتساهح

لمعققدا)!لدببنا

،سويضمراجنيف

8491ديسمبِ/الاولكانون،31-

لمن!المحليةأوالوطنيةللاجواءاتنمادْ.:الثالفَالفصل

وأالدب!نأسماسعلىالتعص!مكافحةأو

المعتفد.

لمنع!المحليةأوالوطنيةللاجراءأتنماو3:البند

أوالديسعناساسعلىالتعصليهكافحةأو

المعتقد.

المجلسمشينفيلاسصالiجدولهن3البندفينالو

د!ع!ممبرالاوله/كانون7فيالمعقوثننينوالثاهنةالسابعة

جههوبصهحعظل!فنلندا(!اويوفوبتوالقاكثميوقأم
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المناقصصة.

انسهالبندننفديمهعركأفيالمنافعثمةهوجهولاحط

الوطنيةالاجراءاتنما؟جفيالنطرفي،ينبعْي

الديناساسعليالت!ثيهكافحةأولمنعالمحليةاو

الأئجادالواجلطالنحوعليتساعياف،المعتقداو

فانهوعليههللمشكلةوالقاثونيةوالاجتماعيةالثقافية

والاداريسةالتشريعيةالتدابيراليبالاصْافة،ينبعْي

الصلسة.اتفىالفائمةالدولةقواعدلتنفيداللازهة

الأفكارجمييعتغييسرتستهدفبجهودالاضطلاع

والوج!دانالفكرهيدانفيالتحيزوأوجهالمبتدلة

ه!حنالتحيزوأوجهالأفكارهدهعليال!ضاءأووالدين

الاجعتماعيةالوطيفةعليوشددالنعليمية.الوسائلحْلال

وبيع!نالمجتمعألت!ا.كافةفيالمعتقدأوللدين11اهة

اليوهيسةالحيا!فيالمعتقدأوالديندوريالهرانه

ضتسيمبطرقهبمالاه!المتصلةوالمشاكلى.للبلدان

بالاذيانالمؤهنينحمايةيقتصْيفدالأئرأنأوأصْاف

للتعاليمالاهتنالهنتمكيذهمبعْميةهحددةبتدالير

التعبدأشكالأوالمناسباتأوالشعائروإقماهةالدببفية

التمتسحوللعلمانيينيمكنحينعلي،هنهاالمسمتمذة

للتعبيرالعاهةالحويةعمارسةخلالهنالصعتقد!بحرية
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الدساننبهـهعالمتضمنهااقيالجمعيالاوننكولنوالتجمع

الصتعص!دشةالجتمعاتفيلقتصْيقدالأئوأنولاحط

أهتماهاتضشيلبينالتوفيقب!عْيةهحددلاقيوداالاذيان

عْعوور؟عليوشععدتالمجنصكل.فيالدينيةالجماعألت

هسدهنطاقفيبالبت،خاصةحالةكلفي.الاضطلاع

القيحيعمبنمنالقرفيقاليالحاجةعليوشددالقيود.

تطسورعنالناج!مةالبفيلةالايجابيةوالقيمالتقليدية

الحدبثة.المجتمعالت

الاخمالبعْيةاتخأفىهاببمكنشتيتدالبيرواقترح

الدوليظالصكوكفيعليهاالمنصو!للحقوقالفعالة

وعْسرليالمعتقدهأوالديقحريظهيدانفيالصلةاتفى

فيفعاليةتحفهتأنيصحَنالتيا!مايهلتدابيراهثلة

)فائمةالدوليةالصكوكضوءفيبالقيامالتعصيهكافحة

كااستعراثسموهسنالوطنيةلقوانينت!باستعرا

خلالهن،فعالعلانَوبحئعماق.الاداريةالممارسات

لانتهاكاتةالمستفلينالوسطاءأواقصْائيةالمؤسسات

السياسيةالضمانا!وبتوفير،المعتقدأوالدينحرية

وفيئ.الحريالتبه!يللتمتعوالاجتماعيةوالاقتصادية

وهم!اهمةْالتعليمووركرثى،الترويجيةاليتدابيرهيدان
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-4

حقوقميدانفي؟الةإلصلةالوطنيةالمؤسسالت

الجماععالتأشتيبينبفاءحوارواقماهةالأنسان

الأعلامووسائلالحكوهيةغيرالمفالمالتودورالدينية

والق!مي.التحيزاتجماهالةهكافحةفي

اللاحقس!ةالمثاقشاتخلالى،المشتركوق!واستعر

ا!ق!أوالدينحريةهيدانفيبلدانهمفيالحالة

فيأدتعحدإةتارببحْيةعلابساتاليب!يموأشار

ايجابياتجاهعنهاولنجمالضائدهختلفمنهمكلبلد

ال!تقس!د.أوالدببنحريةعمولط

الرئيسعسيال!سعدربأنالرأيعنآخرونهـأعرلها

بعدمتبسعسرالثييالدينيةالتعاليمفييوجدللتساهح

وشددالبشر.بينالمثابدلوالأضراموالاخاءالتمييز

د....اَوعدمالقساهحأهميةعليالمشتركينهنعدد

الأذي!أن.المتعددةالمجتمعاتفي

الأساسيةالمسئوليةاليالمشتركي!!منكبيرعددوأشاو

فعيعليهاالمنصو!والحرياتإلحفوقنصْتفيللدول

وا!الصكوكهنوعْيرهالأنسانلحقوقالعالصيالأعلان

المعتقعدارالديسنحريةهسائلتتناولالخيالصلة

هنوعْيرهاالدستوريةالاحكامالصدده!افيووكرت

جوانسلطوأثيرتط.الميدانهدافيالفانونجيةالأحكام
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حأتهثل4الاخكامبهدهالمعثعمولةللح!!فث"سخَضلفة

أسسمعا"!عطيننمييزبدونبالمثلالم!،علةفيالجميم

ديحناتخافىعدمأو)تخأفى!!ببة6المعتقداْوإلفببن

هحتق!عدأوهلةبأيالايميائأاضلائأ؟حرية،معتقدأو

قحدببذأالاكثوا!وقاو،وثثسععرهوتعليمةوهمارسقه

هثصمالا،الدببتلحريةالخعاصةانمفامرببع!!ائمتصله

التعليصييعةاوالخيريةبالمةشساررَالمتعئقةالحقوفت

الا"شيسساءوانتاجهعيتةشعايقاهةلبأ!،الدينية

اليأشيركما.الدينيةالمصارسةفيالمسمتعملةوالمواد

دببعسصْالتقيدعندتنشاانيمكنهحددةهعثتكل

الخدتعلي!الاعتراهسألةهنق،الدينيهالتعأليم

الصتوخس!حاهالحلرلوالي.دينيةأسسعليالعسكرية

صْسحروركاو!كسرتالقضايا.له!4البلدانأب!في

اللازهةقالنونية.للاجواءاتننوفيرتوجايهمات

ننكععونقدالتيالدينيةالجماعالتةب!حالةلتحسين

هركاهثلىووجود،!خانحوعليهؤاتعْيروصْعفي

أثهاليوأشير،ألبلدانب!قوانينفيالتوجيهات

تسميعسسةأواذشاءأهكانيةتبحلثهانآللدولينبعْي

المنعلحقالتساهحتعزيزهيمةبهالناطوطنيةهؤسسات

التمييزءوهكافحةالمعتقدأوينبالف
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يبفبعْسحيالتيالنفيودقصْببةالمقكلمينهنعددوأثار

الحقأنوبينالدينحريةفيالحقعليننفطبقان

فيمالاَحْرينازصاجحقيعثيرأنلا!جلهاألتعبدفي

يكحفالدينيةالحريةهمارسةفيالحقوانننعبدهم

الآحْريىتحظوقعلييتعديعندهاحقايكرِنانعن

الديسس!ناستغلاقلاي!نبعْيبأنهالرأيعنأعرليكما

محْصسدالعد)5أوال!اهيةنعثمرفيأوسياسيةكأداق

الد!لة.

الاؤضاععثلالعواهللشتيبافالرأيعنوأعرفي

السباسيسةأوالثقافيةاوالاجتماعيةأوالافتصادية

بعس!!وببنألحياكاالدينية.عليحاسماأثرا

الداخلىبالوجدافتتصلالدينحريةأنألمشتركين

الحْصوصيهالشؤونهجالاليتنتميفانهاثموهنللفرد

يمكع!عحنالدينبحربةالكاهلللتمنعضمانأقويوان

انسهعْير.الدولةعقالكنيسةفصلحْلالهنيتمأن

هعايعلملذولةرسميدينوجودبانالرأيعناعرلي

تماهايضمنأ!يمكنالشبأدلينوالفهمالأحترام

ألدينية.يةوالح!التساهح

لضمافأالكافيةالوساثلداثمالاتوفراقوانينانولوحط

ألدينيةبسالمتعلقةوالم!اييرللمباديئالفعال!لتنفير
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لامممسطلضتيهلموسةتدإبيرووكرت،المعنمدأو

والحر-يتالتساهحوتعزيؤح!ايةفيالتشه-ببعيالعمل

الصفدهدافي،رأضيراليوهية.الحياةفيال!ينية

التمييسزانماطهكافحةفيللتعليما!ساسيالدورالي

إلانساقحضوقلعليمأدراخيمكرنأنهوقيل.والت!مب

هختلففعيالحنبادلوالأحترامالتساهحرقيم

المؤسساتلهاتسوجأنأوالمدارسفيالصستوبات

بناءحراراقاهةأهميةعليشددعمانفسها.الدينية

حلقالأعقدخلالىهن.المختلفةبال!ائدا!ؤهنينبين

إلع!،ئدبيححنكةهشضهجالسى)نشاهأودراسية

دورعليوامحد.ال!ث!مأنه!أفيعلموسةأهتلةوصْربلتا

تأوبيدفعبا!كوهيةعْيروالمنالماتالدينيةالعنفمات

هشعكلايجابيةلاعمالاْهثلةوأعطيت.الحوات!اهثل

المؤسسماتهنهاعْبأوالانسالأحقوف!لجانأنشطة

حْدهاتْانشاءأوءالانسانغوقهيدانفيا!طنية

سوادهستويعليوخاصةالمستوباتشتيعلياستشارية

وعْي!صر4القصْاهاليالفعالالالتجاءتوفيرأو6الشعب

الدببفيس!طللحري!ةالخصعودةضيرالانتياكاتضد

الا!لااوسائلأستحْدأمأو،عنهاالفرديةالحالالتأ؟

هسنالمتباشلوالاوراكالتسا!جهثالياتتعليمفي
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الاخْري.والمعتفدالتهالمداهليفهمتحسينخلال

إلمناقشالتععركاابجيعسمازفيالمنافشةعوجهوبتن

البندفيالنالرخلالىأثيرلتااقيالرئيسيةالمسائل

علسييشحددالمشتركي!نهنكبيراَعددآأنولاحط

ات،ا!واحْلالهنالتشريعيةالتدابيرتعزيزضرورة

بيسسنالبناءوالحوارالتعليمهيداقفيهلموسة

محتيسرائماأولاح!هإلمختلةتالتاواْلمعتظررالديانات

الديفي!ةالمعتقداتبينهشتركةوالفيمالمثاليالتاهن

لهطهالمتباولهالفهمزيادةشانهنوانالدينالةوعْير

التعصسيعليالقضاءفيكبيرحدالييساهم)نالقيم

الارتيس!احهعولاحطالمعتقد.أوالدينأساسعلي

حمابب!ةهيدانفيافترحهاالقيالتدابيرهختلفان

لسديقبو"بببدوفيماتديالدينيةالحريةوننعزيز

أساسعاثنمثلانيمثنفانهأثموهنالمشتركين

الاهمأجهزةضتيف!بالمشاوشالتاهنللمزيدايجابيا

اتخص!اتخا؟الحكوهاتلاضطلاعوك!لكالمتحدة

أالفضاءاعلانفيعليهاالمنصوكأ،دجأالمبلتنفيدفورية

علصيالقائمينوالئمييزالتعصدطاْشكالجميععلي

المعتقد.أوالدببنأساس
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تظسيرهشروصلاع
-

للا"الدراسيةا!لقة

والاحشرأموالتساهم

النفابتشجيمالمعنيةالمتحدة

بحري!ةالمتعلقعتالمسالئكلفى

المعتقدأوالدين

سوببسحيرا،جفي!ف

لحا)4الاؤل/ديسبركتنون314-

)ايرلندأ(بويلكيفينالدكتور:المقرر

التسأننعزيزالىاد-اهيةالقعليم.بر!:الفصل!الرا

المعتقد.أوالدينازاء

التساتعريزاالراهية.اْبرا44البند

المعتقيد.أوالدينأساكأعلى

عنالجلساتفبىالأغمالىجدهـلعن،البندفينالر

الاوْلىكان!وفا)01،1يوهيعقدتالتي13الي1)

تياننس!يجورجالسيدالمناقشةوأدار.طا)4ديسمبر/

.(ألسفغ!ال)دببوني
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ناءللبندتقديمهكأهعرِفي،المثاقشةهديروقأل

بحْص!وكماهعينةاقتراحاتفيلللالرحانقدالوقت

لتعويعزبهاالاضطلاعيمكنالتيالتعليمبراهج

ينبعْيأنهرأيهوهنالمعتقد.أوالدينازاهالتساهح

هسقيويعليهي:،عستوباتثلاثعليبعملالقيا.م

.الأعلاموسائلهستويوعليالعائلةهستويوعليالفولة

هسؤوليةالدولةفيهننحهلالريالوفتفىاْنهولاح!

هنهنع!عاحْتعززبطريقهالتعليميةابراهجوصْع

ف!ان،والمعتقداتالاذيافعختلفازاءالتساهح

هعالتساهحروحالاسرةفييكتعصبونالأطفال

الأعصلاملوسائلأنعليشددكماوننقبلهم.الآحْرين

حقوقعنالمعلوعاتنعثمرفيبهتقومرئيسيادورا

المجتمعاتهختلفهعتقداتواحرامالانسان

وتطلعاتها.

لملادهمفيالسائدةالأخوالعديدونهتحدثونوشرح

رسيدينوجودهنبالرعْمأنهعليهثيمالبعضوأكد

بالأحن!حرامثحطسسيالافليةدياناتفان،لبلادهم

انه،الائرحقيقةفي،اقترحوقدهعا.والترحيلي

المعتقدأوالدينحريةفي)!قسيافتفي،الأفضلهن

وفيل)ننساهح(.كنمةعنبدلا)احتوام(كلمةأستعمال
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-5

-6

،أالت!ماهـ!بمجر*نعحصيانللادْيالألى*ينبعْيأذ"

.سلامفيلقؤدهرالوسالئلننشحأمأوانما

ه!الادي!طهابينالاختلافاتبأنرأييعنبواس

فجميي!حظلجظلجة.هنهاأكئرطآهريةهاتكونغاْلبا

الاخْوقةفكر،ج!وهرهأفي،لديهاالكبريالاذيان

و!ن.والمحبةا&حممةهـنمشتركةورسالةالعالمية

الاذي!ا!جمييمبيرهشترممةصفالتع!نالبحثالمهم

ديبتعحيرفأن4الصدداهلىفي،واقترحجَأ.الكبِ

يولسيوأن،المختلفةالأذيانتعاليمعليالطلالط

الروحيسععة.التعاليموحدةعليالتشديد

بينأكبرحواراءاجىِالىبالمتحدتينبعمْ!ودعا

هشتركةههفاهيمسننينفجتألحواهد!فمثل.الاذيان

.نا،دببهعال!مفيشالعث!انواخرببةالعدإلةففكرتنا

هعحنالافليالتطحمايةاليتسعيأنللمجتمعالةوببفبغي

جميمأثالتعددب!ب!سةوتعني.بألاعْثرألطالعثصعور

ينبعْس!ي-ضيئننقدههقيمةذو!يئلديهاالمجثمعالت

.وتقدرهبهتسحليأنكضلبية

المشتركس!ةالكنسيسةللقداساتببمكنأنهلوحطوقد

بي!نج!موريناءفيتساعدانارحماعيةوالصلوات

للكنائسسسينبعْيبأنهفيلكما.الأدببانهختلف
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للاذببانوالاحترامالتفهمركايماهابينتعو،أن

المجعاورلا.والمجتمعات

القغييراتأنالمتحدثينسًعْ!رأيحيزوفي

ايجسادأنالأ،بطيئةكانتالتعليمأحدثهاالتي

وتم.التعليمعليالثركيزيتطليالتساهحهنهثاحْ

فيالنطأهيالمدرسيالثعليمأهميةعليالتشديد

الاهيسورفيالقصييزوعدمالتساهحاتجاهاتتشكيلى

للسلطاتينبعْيبانهوقيلالمعنقد.أوبالدينالمتصلة

وهستنيرهتوا،ننهجاستعمالتكفلأنالتعليمية

الاظفاليعلموألأالتعليميةالعمليةفيوهتساهح

!الضماناليقالةنوحْيينبعْيبانهوقيل.الت!صي

التساهحهبدأهعالمدرسيةوالموادالكتيكأتتعار

تؤكس!دأفالمدرسينبنعليمالخاصةللمناهجلمجنبغي

حريةفيالحق؟لكفيبماالأنسانحةوقأهميةعلي

تعلي!ماليأسيروقد2.العقيداوالمعتقا-أوالدين

يعسزرأنلهيمكنكتدبيرالمدارممأفيالانسانحقوةق

كصاالمعتفد.أوبالدببنالمتصلةالائورفيطساهح51

الدهينية.للمدارسالخاصةالمسؤوليةعليالتاكيدتم
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التعليعمبراعجأنعليعموعاالمتحدثوفووافق8-

لتعريىالوطنيالعمللنجاحأساسيلمحرطالكافية

المحيأشيروقدالحتقد.أوالدينازاءالتساهح

رالتحاسلالنمطيةالافكارجميعازالةأو،تعْييزأن

بثصد!انببنبعْي،المعتقدأواليدينحريةهيدانفي

النعليمهسنوياتجميععليوالاؤليالاساسيالهدف

للحثوهسالتاالحاسمالدورعليالتأكيدوثم.وأشكاله

الد!نءازاالتساهحمنبروحالمواطنينتعليمفي

إ!الاغمس!اتوجهالحكوهالتاأفولوحطألمعتقد.أو

اماستحْعفتستطيعوانهاانمجالىه!افيبهأالمضطلع

أس!اسعليالتمييوهفولبعْيةالقدابيرهنواسعنطاق

علعيالتشديفوجري.عليهوالفضاءالمعتقدأوالدببن

تعتبعصالدساتيرانولوحطالتشريعيةألندابيرأهمية

القييعمعنتعبيربتوفيرالمجتمعأتلتعليمأدا!أيضا

الصجتمعسان!نمابهاثنتمسكالقيمهنسلسلةعليرا!نص

يمكعسعحنأنهلوجطوقدبها.تتمسكإْنلهاينبعْيأو

اتفىتك!صرنأنللننمييزالمناهصْةالحكوديةللائشطة

ثوفيعىعليالتنسَديدوتما!فراد.عليتعليميتأدئر

بحريصألصثعلقةوقللح!الملموها!للتنفيدفعالةآليات

بحظوقيمتوع!بتهمبعْيةالافرادوتعليمالمعثقدأوا!دين

http://almaktabeh.com



(37

.المجال!سدافي

اتفىبألأخثامعملا،التساهحروحأنعليوشدد-9

واتفاقيط،الانسانلحقوقالعالميالاعلاز(هنالصلة

المتعلدقوالأعلان6النعليمهجالىفيالنمييزهناهصْة

الفائ!مينوالقميبزالتعصيأشكالجصععليبالفضاء

تسيسودأنيألجعْي،المعتقداْوالدينأساسعلي

بكافسةالتدريسوععاهدبالمد)رسالتعليمفي

المناهسجتعالجوانالمستوياتجميعوعليانواعها

بكافةالمدارسوهعلميهدرصيلت!طيمالدراسية

التعساهيبمهشاممسلىهصعتوياتهاجصيعوعليانواعها

باستفاضسة.

لمحيرالمنالمساتدوراليالمتحدثينب!وأسار-01

نوعكلعنابطات!واليالكنائسفيهابما6الحكومية

والفهسمالصعرفةنشرفي-ونقابيةوسياسيةهدنيةمن

بيسنهنبأناعتقادهمعنفأعربوا،لمبادئمطإلاعلان

تنميةفيالاسهامالمنطمالَاله!هئيسيةإليالمسؤوليات

والحريساتالانسأن!قوفثوادرإكهالجميوروعي

فيبسهمواأنالعمللأربابلينبغيكما.الاشاسية

المعتف!دا!ضتيازاءالتساهحتعؤيزفيالعملهكان

هثلمساالتميببزلتجنببمبادجمإتوجلهيةالاخْدويب!ن
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اسهاههمانوفيلى.البلفانبصْفيبالفعلحدلهثا

بينالبناءالحوارخلالىعنببتأتيأنيمثنهدا

السنوبةبألدكرفيوالأحتفال.الاذيانشتيعقائد

ببمكنباْنهوأصْيف.المؤتمراتوعقد،للمناسبالت

حْأص!ةدراسيةحلقماتتنالمأنالصنالماتلهده

أنأوالتساهحوبمبادفيا!ذيمانستيلبتعاليمننتصا!

الت!غااتشجعالتيالتقافيةالبراهجهنبعددتضطلع

الدينيةللهببظتيمكنأنهولوحط.الدينيالمجالفي

طربشقعنالمتبادلالنفاهمتعززأنخاكابشكلى

هلىههوقفأنكما.الاذيانبينعشتركةهيئالت

يصْ!رليأنشانههن،لدينهأهمارستهافيالهيئات

التساهصح.عليطيبأهثلا

ال!شتركةللقيمتظرريرتنميةأنهفادهرأيعنوأعرلا

الدببني.التسماهحلتعزيزأساسيأهرالاذيانلجميع

تدريمىفيدورأهميمارسونالدبنرجالأنولوحط

الديسنرجألوثعليمننربيةوان،لهوالترويجالدين

و!!ئأ.بعينهدبنتعماهحدرجةيحددانالتساهحبروح

الديسندرجالاينبعْيأنهالمشترممينب!ىراْيهن

الانسطنحقوقهيدانكلعليجهودهميركزواأن

بهم.الخاصةلبمعتاقدأننهـمالمقعلقةالمسئائلىعليفقطوليس
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باط!علاعلهميسممحوصْعفيالدينرجالأنوالواقع

هعايخهعسسما.باوحبالأنسانحقوقعليطوالئفهم

الاع!لإنيعممواأفهفلاالؤعما!لهؤلاءويمكن

وابتمييزالتعصيأشكالجميععليبالفضاءالمتعلق

ويبكسنالمعتظد.اوالديناساسعليالفالمين

الاعلانهرااليببتطرفواأنأيضاالكثائسلرجال

عواعالهسم.في

المتبسادلالثقافيالفهمأهميةعليالتشديدوتم-12

اعطاءصعوبةابرازتمكما.والمعتقدالتللاذيان

أساساالقائمةوالمعققداتللاذيانموضوعيوصفأ

أصْيفاأنهبيد.الشخصيينوالأقتناعالايماندلي

وافيةمحمووةلاعطاءهعينةاهكاناتهنادُاف

دعائيسة.عْيربوسائلععتقدأودينلطَلوهوصْوعية

الانعم!ا::ح!وقهركزهطالهتالصددهدافيواققرح

عليالمتحدةالاهمجاهعةهعاثعمإ!فيبالاشتراك

هاوةونعثبلوصْعالخبراءهنلبحثفريقاثعشاء

الاذيسانعنالمنشوراتهنسلسلةتتضمنتعليمية

تعزيصحعضاألعألمفيالا!-يوالمعتقد)تالرئيشالة

يمثنأنهولوحطالمعتقد.أوالدينازاءللتساهح

التعليميةالماوةهرهاعدادفيأساسييننهجينتوحْي
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سالمداروطلبةالناصْجينللطلبةأنسلهاهباشرنهـج

الحقائعقالمدرسونفيهيشرحوعافوق!ا.،العليا

هباشحرعْيرونهجوالثمييز.التصيعناالمائمة

الصارحْةالحقائقاليالمحددةالاشارةيتجنب

والطفوسوألرهوزافيملشتيكمايعربلالثمييزعن

هنأنهوقيلوالمعتفداتالاذيانبمخنلفطالخاصة

بالدواساتالمعفيينالعلماءلبينهنيكونأنالمهم

ه!نعسسددوالمعتقدالتالأذيانلشتيالمقترحة

المحسددكا.والمعتقداررَالدياناتداخلهنالمشايعين

تعثعويسسههاببتمكثيراأتالمشتركينبصْ!ولاحط

هوافسفالأطظللكتسدول.تدريسهعندالتاريحْ

وفيس!لهشوهة.بصورةالتاريحْتدري!ىهنتصملي

الدراسيةالكتيتحسينينبغيأتالصددهدافي

هوللتاريحْالدراسيةالكتيتحسينانللتاريحْ.

حْبراءأواليونسكوحْبواءبهايضطلعأنينبعْيههمة

.المتبادلالثقافيالاحتعرامبعْيةآحْرون

لوسائطيمكنأنهعلي،عاهةبصفةالمذجدثونواتفق

المجنموتنقيففيرئيسمبادوراتلعيأنالاعلام

التسلبمعنالمعلوهالتابنشروذلكالقسأمحهنبروح

التعص!لطهننما؟ج!أوبعرالمعثقدأوالدببنبحرية
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الت!صي.هكافحةدليالعملوتشيع

للعاهلينيمكنأنههفادهرأيعنأيصْاأ!-لطوقد-15

فسيدوراببلعبواانايضاوالفنالاذلهادنيافي

فيننساعدالتيالقيملبنعزببزالتساهحتشجيع

الفيمثعثمروتجناله!المقساعحةالمواقفتكوبن

والتحيز.الكراهيةاليالمستندة

المتحسدةالائمهنالمةدورعليالتشمديدتموقد-16

التساه!سسحتعزيزفيوالعلوموالثقافةللتربية

هيدكاأنلوحطوقدالمعتقد.اوالديناساسعلي

فيعملياهجالينحصرالتيالمتخصصةالوكالة

الملصقعس!اتخلالهنببمكفها،والثة،فةالتربية

البصرية-السمعيةوالوسائلوالمناضيرواللافتات

صْدعالميةحملةت!ودانءالمناسبةالتعليميةوالمواد

والتساهصححالانسانحقوقتعزببزلصالحالت!ملط

لسصكوفىوالشعولأا،فرادبينالمتبادلوالاحترام

وال!ثمبسالي.الأ"طفالعليبالتركيو

الثاني/تشرببن35يوميحْصانأيضااققرحوقف-17

الدينيمالتساهحيالوملاحتفالعامكلهننوفمب

الجمعيةلقيامالسنوبةبالدكرياحتفالاتبو!كمفه

جميععليبمالفضاءالمتعلقالاعلانلباع!تمادالعاهة
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!اأسححطعليافائصينوالتمييؤالت!صياشكال

ألمعتقد.أو.ءالديه

قفكانعتاا؟اعماالمتحد!ينبصْوتساءل

العالسمانتباكاشعولهالاسترعاهكافيةجهودبدلت

وهختلسصفألاثسان!قوقالعالميالاعلانالي

وهسحن.الانص،نبحقوقالمتصلةالدوليةالصكوك

إلثعوسعوينبعْي.الصكوكتلكُنعثمربمطَانالافمية

ويشبدْصيحآليا.نعثمرهانطماؤ،يتجاو،بمانشرهافي

وثائقالعالمأنحاءجصيعفيالمدارممماتتلقيأف

المشاركينلب!ىرأيوفي.الأنسمانبحظوقتتصلى

نصسسو!اسننسأحْعليا!كوهاتتشجيعينبعْي

حقعو!صكوكفيالراردةوالنصو!أالمتحدةالأئم

هراانوقالىالوطشي.الصعيدعليلتوقبعهاالانسان

الدولثسهمأدأيمكنالتيالمجالاتهنيعدالمجالى

المتعلتسةا!لوهاتنشرفيهباضرغحْلالهاهن

!لىاانالمشاركينبصْو؟كر.الانسانلبحقرق

اننصو!استنستحببجريحيثبلادهمفيبالفعليتم

!أْضليئلتوزيجهاالأتسانبحقوفتالمتعلقة

الوطني.
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سادوقد.وأسرهمالمهاجرينالعمالىحالةوعرضل!ط-91

المعفبةالمجنمعالتاتعملأنبشبغيبأنهعامسعور

الفرصةاتاحةبضطنالكفيلةالتد)بيرايجادعلي

المحجت!اتفقمافاتالىالاقْلياتهرههثللوصول

همتالتفهممنه!:يداتاحةوأيضافيهابعيشونانتي

الافلباتتلكلصعتفداتالمضيفةالدولةجمانلي

طهوراليعايؤديكثيراالافلبالتطفتنفيرننلكُ

العثصس!كهنجوايجمادعليلمجعحجعالمشوههالافكار

والقعمسدي.

بالقضاءالمتعلقلانللاعالصلةذالتاللاخكاموو!قا-03

علياف!،ئمينوالتمييزالتعصميأشكالىجيععلي

المتحدثي!نب!حثعه،المعتضررأوالدينأسا"صأ

الكفيلهإلمناسبةالتعثمريعيةألتدابيراثخارعلي

لتسبيصةتلقيعليرسالمدافيالتلاعيدحملبمنع

المق!تحاتوتصْسعفتآلعائهم.هعتفداتننخالفدينية

هايلي:المتحدثونقدههاالتيالاخْربمط

المتحدقْا!هماهانةعليينبغيبانهالاقنراح-ا

سَب!حْيرأءجأثلهأهندراسهلاعدادننرتليان

وحة.)فكبماعلىالتعلبميةالبراهجوصْمكيفية
هء!ما

عأببم!نالمتحدةألافمجاهعةانقيلوقد
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ألنطأيضااقترحوفندالصدد.هدافىجأعدننمت

..ا.صص
بتناليسمالانسانحقوثدركزيمومن!...

هطههثلنتائجلدراسةاحْريدراسيةحلقة

سع!.رااسذا

السيمألتعليصيةالبراهجدبتوجبهالأفدتاح

المهنةهرهجعلينبغيانطقيلوقدالعحأهين

والتحيرالت!مليتجماكادممالةحسساسةالفالنرتية

بحقرقتصتصلدراسيةه!سرأتتناليموبنبعْي

افانون.كلياررَداخلالأنسان

السعدورالختاسيعرصْهفي،المناقشةهديروأكد

تعزببزفيا!تعليمببلعبهأنببمكنالريألاغميةالالالؤ

المحتقحداوباندينالمتصلةالائورفيالتساهحهبدأ

أنسهعليالمفافعثمةا!شاءالنشديدتمأنه,طولا

تدريسىتتصْمناهجبواضدادرسالتاعيببنبعْي

الدبنحريةفيوالحقعاهةدبصفةالانسالأحقوق

ذلكاليبالأهْعافة،ولاحطحْاصة.لبصفةالمعمتقدأو

هنوضْيرهاةالمتحفالائمتضاضفاأنينلعْيانه

الصتح!دةالائمهنالمة،خاصةوبصفةالدوليةالمنالمات

عْيسرالمنالمالتوكدلك6والفقافةوالعنمللترلبية

قيدالحفوقتعزببزاليالراديةالج!ود،حكوعيةا
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هنعنهالمعرلهاالراياليواشار.الدراسة

أن!ههفادهوالديالمشاركينهنالعديدجانلي

هركزخلالهن،المتحد!الائمتجريأفينبعْي

بحوثسا،المتحدةإلائمو%،هعةالانسافحقوق

الصلسة.دْاتالتعليميةالمواداعدادبعْيةدراسية

وسائطتلعبهأنيمكنالليىالدورال!أببضاوأشار

.الاعلام
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الكالتالمحلحق

المقحدلأللائمالعاهةالمجمعيةعنالصادرالاعلاننص

)ها)نوفمبرهـ3في

بشمأن

أشكالجميععليالقصْاء

أساسعليالفائمينوالتمييزالت!صي

المعتقدأوالدين

!!----!!
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.05الفضا.بشاناىلان17

الضئمينوالتمييزالتصياضكال

والمعتق!د.الدينأساسعلى

يومال!عليالمتحدةللائمالعاهةالجمعيةنشرته

ول)فوفمبر)لمالثانيقعثمرين35

(36/5aأا!ضوار

العاهةءالجمعيةإن

الأ"ساسيةالمبادك!أحدأناعتبارهافىا؟َْ

والمعمماواهالكراهةهبدأهوالمتحدةالائمهيثاقفي

قدالاغضاءالدولجميعوان،البسعرجميعفيالاعمليتين

هسعبالتعاون،وهستفلةفشتركةتدابيرباتخأفىتعهفلَه

لحقوقوالفعالالعالميالاحتراموتشجيعلنعزيز6المنالمة

بسبلاتمييزدودأ،للجمي!الاشاسيةوالحرياتالانسا!
!ا

الدين.أواللغةأوالجنسأوالعرق

!سوقالعألميالاعلانأناعتبارهافىواثىَْ

تناديالانسانبحقوقالخاصينالدوليينوالعهدينالانسان

حريةفيوالحقالقاذونأهاموالماسواهالنفمييزعدمبمبادفي

وا!ققد.والدينوالوجدانالتفكير
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!صقوانتهاكأهمالاناعت!بارهافىواوَْ

حربضةفيالحقولاسيما،إلاشاسيةوالحريالتطالأنسان

قعد.ممانأياالمعتقدأوالدينأوالوجدانأوالقفكير

حروله!ا،هباضرةغيرأرهباشرةلهبصور!البمثعريةعليجلبا

الاضبيللتدخلىوسيلةيتخرانحيثحْصوصا،بالغةوآلاها

الييزديانوحيث،الاحريللدولالداخليةالشئوثفي

والأئم.الشعوببينالكراهيةالارة

لكلهوالمعثظررأوالدينأناعنبارهافى"وا؟َ

للجاهتصورهفيالأشاسيةالعناصرأحد،بهيؤعناهربمق

وضماذ!االمعتقداوالدينحريةاحترامالواجلهاهنوأن

تاهة.بصورة

قعزيؤالمجوهحرجأهنأن!اعتبارهافىوا؟َْ

الدبتبحريةالمتصلظالسمئونفيوالاحتراموالتساهحالتفاهم

ا!تفداوالدينستحْدامربالسماحعدموكفالة،والمعنقد

؟اتصكوكهاعنوسيرهالمتحدةالائمعيثاقتخالفكألاغْرا

.الاعلانهدأوهبادفيكأوأثهـابالموصْوعالصدة

تسهمأنينبعْي!المعتقفالدينحويةبانتؤهنوافى

الاجتماعيةوالعدالةالعالمياالملم)هدافتحقيقفيأيضا

وأأببديولوجيعألتاعلياالفصْاهوفيءالشعوببينوالععداقة
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العرقعسي.والتمييزالاستعمارهدارسات

عسدةاعتمادتمقدانهالأرتياحتسجلوافى

المنحفةالائمرعايةتحت،بضهأنفا؟بدأ6اتفاقيات

التمييز.أشكالىهرعديتعليللقضاءءالمتخصصةوالوكالأدتا

أهس!ورفيتمييزووجودالت!مبهالاهرتقلقهاوافى

بعصْفيللعيان!اهر!لاتزالأموروهي،المعتفدأوالفين

العالسم.هفاطق

التدابيرجميعاتخساوعلىهصممةكانتولما

أشكالهبكلالنعصيهداهثلعليسريعاللقضاءالضرورية

وأالدينأسسامماعليالتمييزوعكافحةولمنع،وهطاهره

المعتقد.

أضكالىجميععليالقضاءبععمأنالاعلانه!اتصص

الم!ت!رر.أوالدينأساسعليالفائمينوالتمييزالتعصالط
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.ه)

(11ةدلصاا

ص!!!ى-

والدبنوالوجدأنالتفكيرحريةفيالحقانسانلكل-ا

ص!دبايأوبدينالايصانحريةالحقهداويشمل

طريسفعنهعت!ررهأودببنهاكلهاروحريةءيختاره

سواءوالتحليموالممارسةالشعائرواقاعةالعبادة

سسرا.أووجهـسا،جماعة.صعأوبمفرده

يكونأنفيحريتهعنيحدلفسصأحدلايجورتعريصْ-3

.اختبارههنععتقدأودينله

هعتقداثهأودينهاطهارفيءالصِحربةاخضاعلايجوز-3

ضر؟رلبسظتكونحدودمنالقانونيفرضهقدلماألا

وأالعاهةالصحةأوالعامالنالامأوالعامالائنلحماية

الا"ساسيه.وحرياتهمالآحْرينصَقوقأوالعاهةالأخلافت
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2()لادلصاا

إ-!

هؤسسةأودولةأيةقبلعنللتمييزأحدلأببجوزتعريصْ-ا

وأالدي!نأساسعليسخح!أوكاأشخاهجموعةأو

.المعتقداتعْيركامن

والتمييزأالتعصبعبارةتعنصجا،الأعلانهداهصطلعفي-3

وأهيزةأيالمعتقد(أوالدينأساسعليالقائمان

الديسنأساسعلييقومتفضيلأوننقييدأواستثفاه

انتقسما!أوتعطيلأثعرهأوغرصْهويكونالمعتقدأو

وأالأساسيسةوال!يالتطالاثسأنبحفوقالأعتراف

المساواه.هناساسعلىهمارستهااْوبهاالتمت!
..

(r)دةلمحاا

mmmmصحح!

المعتقدأوالدينأساسعليالبشربينالتمييزيشكل

المتحدةالائسملمبادفيوانكاراالأنسانيهللكرأهةاهانة

والحربمالتاالأنسمانلحغوفتانتهاكابوصفهيشحبأنويجلها

الأنسسانلحقوقالعالميالاعلانبهانافىيالقيالأساسية

بحقوقالخاصي!نالدوليينالعهديرفيلالتفصيلوالواردة
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وشسةوديةعلاقالتقباموجهفيعقبةوبوصفهءالانسمان

الاهم.بين

(4!ا!ادة

!ى--!ى

%تَواسننئصساللمنمفعالةتدابيرالدولجمي!تتخد.-ا
05ءصا

الأتححواففي،المعتفأوالفينأساممأعالي،تمييز

جمبعفعيالأشاسيظوالحرياتالانعممانبح!وق

والسياسيعسة!الاقتصاديةالمدنيةالحيالاهجالات

الحقوقلبهيح!دهالتمتعوفي،والثقافيةوالأجتماعية

والحريسالتا.

التشريع!اتلسنوسعهاهافيكلالدولجميعننبرل-3

تمييعزأيئأدهللحؤولصْرورببمايكونحينألغالئهاأر

لمكاف!تالملائمةالتدابيرجميعولاننخاوالنوعهراهن

الأحريالمعتقدالتأوالدينأساسعليال!ائمالت!مب

.العثع!أنهسدافي
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(5)دةلماا

ص!!ى--

حسعبما،عليهالع!مرعيونالاؤصياهأوالطفلوالداي!تمتع-)

وفقاالأسرةداخلىالحياةتناليميحق،الحالةتكون

الأخلاقيةالتربيةالاعتبارفيآخ!ينهعتظررهمأولفي!ثهم

عليها.يربيأنيجلطالطفلأنيعت!رروفالتي

ال!دأوال!دينأعورتعلمفعيبالحقطفلممليتمتع-3

عليسها!رعييسنالاؤصياءأويهوالفلرضْباتوففا

الدينهيت!عليمتديعليولايجبر،الحالةتعَونحعسبما

الشرعيينالاوصياءأروالديهرغباتيخالفالمعتظررأو

الأؤل.الى*عتبارالطفللمصلحةيكونأنعلي،عليه

القمييزأضكالهنشكلأيهنالطفليحميأنببجلط3-

عليمينعشاأنويجب،المعتقدأوالدينأساسعلي

والععملم،الشعوببينوالصداقة،والتساهحالتفأهمروح

الدينفيالآحْرينحريةراحترام،العالميةوالاخْوة

طاقشهتكريسبوجوبالكاهلالوعكيوعلي،المعتقدأو

الاذسان.أحْيهلخدهةوهواهبه

الاؤصياءأووالديهرعايةتحتالطفللايثونحين-4

رغبأتهمالواجبالحسبانفيلنؤخ!،عليهالشرعيين
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هايتصحلفي،رلمحباننهمعليآحْردليلأيأو،المعلنة

لا!لمصلحةيكونأنعلي،المعتقدأوبالدين

.الأولالاعثبار

المحيالمعتقداتاوالدينهمارساتتكونالايجالي-5

ةا!أوالجسفيةبصحتهضار!الطفلعليهاينشما

هن)المادةمن3سةالفظهراعاةهعءالكاهلبنموهأو

.الاع!لاناهلى

مم!الصا&ة)6

!---!ح!

الفقرةبأحثامورهفا،الاعلافه!اهناللمادةوفقا

وأالفكرحريةفيالحقيشمل،المدكورةالمادةهن3

الحريعس!أت،يشملفيما،المعتقدأوالفينأوالوبخدان

التالية؟

المنصلةالاجتماعالتعقدأوالعبادةعمارسةحرية(أ)

اليج!

لهد3أهاكنوصيمانةواقماهة،هاععثقدأوبدين

كأ.االاغر

الأنسانيهأوالخيريةالمؤسعسالتوعميانةاقاهةحرية

المثاسبة.
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مسنالكافياقدرواستعصالواقتناءصنعحرية

عاداتأوبطقوسالممتصلةالضروربةوالا"شياءالمواد

ها.معققداودين

هسكهحولىهفشورالتاوثنوزيعواصداركتابةحرية

لالتا.المجا

هناسبةأهاكنفيالمعتقدأوالدينتعليمحرية

كا.الاغرالهلىه

وعْيرهالية،طوعيةهساهماتوتلقيالتماسحربة

.والمؤسساتالأفرادعن،هالية

الزعماءتخليفأوانقحْالبهأوتعيينأوتسكولنحرببة

هتطلبتلتلبيةبهمالحاجةتقيصْيالهينالمناسبين

هعتقد.أودينأيوهعايير

واقاهةبالاعيادوالاحتفالالراحةايامهراعا؟حرية

المعت!قف.أوالشخصىدينلثعاليموفقأالشعائر

والجماعساتبالافرادالاتصالاتواداهةافاهةحوية

ال!وه!كاالمستويبنعليالمعتقدأوالفينأعوربشأدأ

والدولي.
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)7(3الماد

هدافيعليهاالمفصو!والحرياتا!قوققثفلى

!سذ؟9فييجعلنحولحي،بلدمملتشريعفيءالاعلان

ضلنبُ.بصورةوالحريالتالحقوقبهدهيتمل!أنفردكل

(A)دةلصساا

هايجوزتأويورالاعلانهدأأحكامهنأيفيليمى

الأث)(ثفيهحدوحقاي.شينقمىاويسبلب)نهعلي

!قس!!طالعالحيينالدوليينوالعهدينالانسالألح!وقالعالمحي

.الانعمصسان
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العربالمحامينامحادمىكز

القانونيةوالدواسالفللبحرث

المحامينلاتحادالعاهةالأمانةإطاوفىتعملهسكلةعلميةهؤدسهَ

الماهرهَمدينةوضرها،للإعادآالداالمكع!لِإثرافوتخثنح،ل!الع!

..ع(.ه)ت

ها!ك:تحققإلىالمرفيعدفى

واالمانونية.الفق!يهَالإجتهاداتتأع!يل-

العربية.والقؤنينالتشولعاتتوحيد-

هبدأوت!لرا!رلىاالوطنفىوتقاليدهاالمحاماةمهنةتطو-

.القانونحكموسيادةوالمحاهاةالقفاءاستقلاأ

الزليسيهَبالمشماكليعنىالذىالقانوفىال!مىالبحثتطوير-

الوطنفىوالسياس!هَوالاكصاديةالاجتماعيةالكييرالىلْصاحبالتى

العرد

العىالمعاعرةالقويةالقضايامجالفىتحليليةبدواساتالقيام-

العيم-المحامينإتحادبهايضى

الش!بعةقضيةتتناولالتىالبحثوأدوات!اهجلَطوير-

الساهية.وهبادئهالِإسلاءجوووإبراؤبهدفالإسلافعة

العربيةالعلمعةوالهيئاتالجاهعاتهعالعلم!يةالروابصتوثيق-

والددرلية.والأؤيقية

القانوثيةوالدواساتللبحوثائعربإلمحاهِناتحادهركز:سلاتلمراا

الماهرة-سيتىجاودن-العربالمحام!ناتحادفاوع!أ

22266لإللكى!ء!3557133552+هالف " LUU
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:الكتابهذا

والدراساتللبحوثالعربالمحامينإتحادمركزإهماهاتبؤرةفىيقع

تمتلالتىالأساسيةالقضاياحولالهادئةالمفلقةالحواراتهنمجمو!إدارة

التساعحولتدورالحواواتهذهأولوكانت.اليومالعرلىالعقل!وم

،المعقداتبينوالفاهمالدينى

فىتنتشربدأتقدوالفكرىالدينىالحصبمظاهرأنلإ!ىإذ

السلاخفضهدنا.ذاتهالاجتماعىوجودناعددباتإنتشارأالعربيةمحتمعاتنا

عنفاعاللىكطاءتحتتستحكموالعداوةأواوهيضتلىوالقتاليرفع

المعتقد.

المتحدةبالأمالدينىالتساععنندوةعقدفرصةالمركزانعهزوقد

الدكورالمستشارإليهافأوفد8491ديسمبر14-3منالمدةفىبجنيف

فيهشاكتالذىالحواردائرةإلىتقريرهليقدمعادثم،تلادةسليمانوليم

المعباينة.والفكريةالدينيةالإنتماءاتذوىالمفكرينأبرؤمننخبة

يدىبين،العلمىلجهدناكباكووة،الحواوهذانضعنحنوها

بإلتزاماتناالوفاءنحوالأولىالحطوةخطوناقدنكونعفناالعرلىالقارىء

القومية.الفكرية

الناشر:

القانونيةوالدراساتللبحوثالعربالمحاميناتحادهركز

القاهرة-سيتىجاردن-العربالمحاميناتحادثارع13

22266*لأظكس3552486-3557132هاتف ALU
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